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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de gemeente Stichtse Vecht. Met het jaarverslag leggen wij verantwoording
af over het gevoerde beleid. Op grond van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dient de raad het jaarverslag
vast te stellen vóór 15 juli 2018. Het jaarverslag is het laatste product in de jaarlijkse Planning en Control cyclus.

Bestuursrapportage 2017

In de Bestuursrapportage 2017 werd bij het financiële beeld een negatief resultaat getoond van € 1.012.000. Dit
betrof het resultaat op de inkomensregelingen binnen het programma Sociaal domein. Bij de vaststelling van de
Bestuursrapportage 2017 heeft u er mee ingestemd om het doel van de risicoreserve Sociaal domein te
verbreden tot het gehele Sociale Domein. Dit betekent dat het saldo van het programma Sociaal domein wordt
verrekend met de risicoreserve Sociaal Domein. Hierdoor is het resultaat op het programma Sociaal domein € 0.
Een overzicht van de risicoreserve Sociaal domein wordt verderop in dit hoofdstuk weergegeven.

Rekeningresultaat 2017 in één oogopslag
Programma

Begroot 2017

1. Bestuur

Werkelijk 2017

Resultaat 2017

-40.224.340

-41.506.226

1.281.886

5.075.946

5.102.520

-26.574

3. Fysiek domein

13.048.843

12.776.515

272.328

4. Sociaal domein

9.630.629

9.630.629

0

12.468.922

12.255.003

213.919

0

-1.741.559

1.741.559

2. Veiligheid

5. Samenleving
Gerealiseerd resultaat 2017 (positief)
Budgetoverheveling 2017

72.685

Gerealiseerd resultaat 2017 na budgetoverheveling (positief)

1.668.874

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het gerealiseerde positieve resultaat van € 1.668.874 grotendeels is ontstaan
in het programma Bestuur. De meest in het oog springende bedragen in dit programma zijn:
Het laatste deel van het liquidatiesaldo BRU ten bijdrage van € 337.150;
•
Bijstelling van de decembercirculaire Algemene uitkering voor een bedrag van € 227.477;
•
Restant stelpost ‘achteruitgang algemene uitkering’ ten bijdrage van € 389.648. (waarover uw raad
gedurende het jaar is geïnformeerd);
•
Extra bijdrage van de gemeente Weesp, € 300.000 (waarover uw raad is geïnformeerd bij de
Bestuursrapportage 2017).

Budgetoverhevelingen

In bovenstaand overzicht van het rekeningresultaat is de nog te accorderen budgetoverheveling betrokken.
Conform gebruikelijke gedragslijn wordt uw raad voorgesteld om dit budget mee te nemen naar het volgende jaar.
Bovenstaande budgetoverheveling betreft het digitaliseren van bouwdossiers voor een bedrag van € 72.685. Het
budget is niet besteed doordat eerst de gebruikseisen zijn gedefinieerd en er georiënteerd is op de ervaringen
van andere gemeenten. In 2018 zal hieraan uitvoering worden gegeven.

Ontwikkeling Algemene reserve
Verloop Algemene reserve 2017
Saldo per 31 december 2016

10.753.703

Resultaat 2016

942.081

Onttrekkingen 2017

-750.000
10.945.784

Dotaties 2017

96.070

Saldo per 31 december 2017

11.041.854
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Toelichting Algemene reserve
Onttrekkingen
Bij de vaststelling van de Programmarekening 2016 heeft uw raad besloten om ten laste van de Algemene
reserve een bestemmingsreserve te vormen voor de verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen voor een bedrag
van € 750.000.
Toevoegingen
Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2017 heeft uw raad besloten om het begrotingssaldo te storten in
de Algemene reserve.

Ontwikkeling risicoreserve Sociaal domein
Risicoreserve Sociaal domein 2017
Saldo per 31 december 2016

5.750.253

Onttrekkingen 2017
Programma 1

110.000

Programma 4

1.335.439

1.435.439
4.304.814

Dotaties 2017

0

Saldo per 31 december 2017

4.304.814

Toelichting risicoreserve Sociaal domein
Onttrekkingen
Bij de Bestuursrapportage 2017 is besloten om het resultaat van het programma Sociaal domein te verrekenen
met de risicoreserve Sociaal Domein. De onttrekking over 2017 bedraagt € 1.335.439.
Ook is besloten bij de Bestuursrapportage 2017 om voor de laatste keer € 110.000 te onttrekken ten gunste van
het programma bestuur voor de wethouder Sociaal domein.
Gelet op de ontwikkelingen de komende jaren zal zonder bijsturing de risicoreserve conform plan uitgeput raken.

Resultaatbestemming

In het raadsvoorstel, behorende bij deze programmaverantwoording en -rekening, stellen wij u voor om het
rekening resultaat over 2017 van € 1.668.874 te storten in de Algemene reserve.

Stichtse Vecht, 17 april 2018
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht
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Leeswijzer
Indeling
De jaarrekening 2017 is opgebouwd volgens de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Basis voor de programma’s vormen de drie W-vragen uit het
BBV:
•
Wat wilden we bereiken;
•
Wat hebben we daarvoor gedaan;
•
Wat heeft het gekost.
De opbouw van de programma’s
In de programma’s zijn, naast aanvullende informatie, de drie W-vragen verwerkt. De indeling ziet er als volgt uit:
•
Wat wilden we bereiken;
•
Wat hebben we daarvoor gedaan;
•
Wat heeft het gekost;
•
Effect- en prestatie-indicatoren;
•
Overzicht van baten en lasten*.
* Het overzicht van baten en lasten per programma is onderverdeeld in taakvelden. De afwijkingen worden toegelicht boven de
€ 50.000 per Taakveld.

Programmaverantwoording
De jaarrekening 2017 bevat de onderstaande programma’s:
1. Bestuur
2. Veiligheid
3. Fysiek
4. Sociaal
5. Samenleving
Paragrafen
Binnen het onderdeel ‘Paragrafen’ zijn de verplichte paragrafen uit het BBV opgenomen, te weten:
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2. Onderhoud kapitaalgoederen
3. Financiering
4. Bedrijfsvoering
5. Verbonden partijen
6. Grondbeleid
7. Lokale heffingen
De jaarrekening
Binnen het onderdeel ‘jaarrekening’ zijn de (verplichte) financiële overzichten uit het BBV opgenomen, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Overzicht van baten en lasten
Incidentele baten en lasten
Structurele mutaties reserves
Baten en lasten per taakveld
Overzicht kapitaallasten (niet verplicht)
SiSa (Single Information Single audit
Wet normering topinkomens
Balans en toelichting op de balans
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De programma’s
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1. Bestuur
Wat wilden we bereiken?
•
•
•
•
•
•
•
•

Benutten van eigen kracht, kennis en kunde binnen de samenleving.
Open en transparante wijze van besturen.
Vertrouwen van onze inwoners in het bestuur.
Een professionele, passende en innovatieve communicatie met onze inwoners.
Tevreden inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen over de dienstverlening.
Minder regeldruk, snellere procedures en minder administratieve lasten.
Een strategische positie in de regio.
Evenwichtig financieel beleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Participatief- gebiedsgericht werken
Op 26 september 2017 heeft uw raad de notitie Gebiedsgericht Werken Nieuwe Stijl vastgesteld. Vanuit deze
notitie hebben wij twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Doel hiervan was om in beeld te brengen wat de
bewonersgroepen nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren en te bekijken hoe wij het gebiedsgericht
werken kunnen verbeteren. Begin 2018 wordt dit gedeeld met de bewonersgroepen, waarna de acties worden
opgepakt en uitgevoerd.
Zoals wij in de begroting hebben aangegeven hebben wij het afgelopen jaar bewonersgroepen ondersteund en
de mogelijkheid gegeven zich op een andere wijze te organiseren (digitaal dorpsplein Nigtevecht). Daarnaast
hebben wij de bewonersgroepen gestimuleerd diverse kanalen te benutten om in contact te zijn met de hun wijkof dorpsbewoners via een facebookpagina, nieuwsbrieven, website, etc. In samenwerking met de
bewonersgroepen in o.a. Breukelen Noord en in Nigtevecht hebben wij spreekuren georganiseerd waarbij
bewoners en gebiedsregisseur met elkaar in gesprek kunnen gaan.
Met het centraal leefbaarheidsbudget stimuleren we initiatieven uit de samenleving. In het afgelopen jaar hebben
wij 37 sociale en 40 fysieke initiatieven gestimuleerd. Voorbeelden hiervan zijn bijdragen aan bloemenlint in
Breukelen, de Jeu des Boulesbaan in Vreeland, de vernieuwing van voetbalveld Zebraspoor en diverse
buitenspeeldagen en wijkfeesten in Maarssenbroek. De bewonersgroepen hebben voor diverse activiteiten zelf
sponsors gevonden.
Met bijdragen aan de dorpshuiskamer in Nigtevecht en uitbreiding dorpshuis in Nieuwer Ter Aa, hebben wij in
2017 onder meer bijgedragen de zelfredzaamheid en vitaliteit van kleine kernen. Wij benutten de eigen kracht en
creativiteit van bewoners en hebben hun initiatieven ondersteund bijvoorbeeld door het helpen bij het vinden van
intern en extern draagvlak, verbinden met de juiste stakeholders, adequate omgaan met vergunningsaanvragen
en te helpen bij het vinden van (alternatieve) financieringsvormen.
Open en transparant besturen
Uw Raad heeft in 2017 een eigen raadscommunicatieplan vastgesteld, met daarin een groot aantal activiteiten.
Er is een communicatieadviseur aangesteld die de communicatie vanuit de raad gestalte geeft. Door
bijvoorbeeld persberichten uit te geven over raadsbesluiten hebben we de communicatie vanuit uw Raad
gestalte gegeven.
Er is een nieuw Bestuursinformatiesysteem voorbereid, waardoor alle documenten, zowel van uw Raad als ons
college beschikbaar komen voor raadsleden en inwoners.
Sinds 19 december is gestart met het live in beeld uitzenden van de raadsvergaderingen. RTV Stichtse Vecht is
vanaf dezelfde datum gestart met het produceren van uitzendingen “Rondom de Raad”.
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Uw raad heeft eind 2016 besloten geen nieuwe toekomstvisie op te stellen als opvolger van Focus op Morgen.
Bovendien is de invoering van de nieuwe omgevingswet aanstaande. Onderdeel hiervan vormt de verplichte
omgevingsvisie, wat een toekomstgerichte visie is op het fysieke domein en breder, zodat alles in samenhang
wordt bezien en afgewogen. De omgevingsvisie zal vanaf 2018 samen met de nieuwe raad worden vorm
gegeven.
Tijdens de voorbereidingen om te komen tot realisering van een raadzaal in het Koetshuis bij Boom en Bosch
zijn op bouwkundig gebied enkele essentiële tegenvallers naar voren gekomen. Wij hebben u hierover
geïnformeerd via RaadsInformatiefBrief 47 (30 juni 2017) en 70 (13 oktober 2017). Op 26 december 2017 heeft
uw raad extra financiële middelen beschikbaar gesteld om deze problemen op te lossen.
Communicatie
Wij besturen op participatieve wijze. Hierop hebben tal van initiatieven ontplooid, zoals de gesprekken met tal
van klankbordgroepen, wijk- en dorpscomite’s, het uitzetten van enquêtes en mogelijk maken van
extranetgroepen, waarmee over specifieke onderwerpen met bewoners in contact getreden wordt.
Het afgelopen jaar hebben wij uitvoering gegeven aan het actieprogramma gebiedsgerichte communicatie. Zo is
binnen de organisatie een training Omgevingsgericht communiceren georganiseerd voor beleidsmedewerkers.
Ook hebben wij inwoners de mogelijkheid geboden om zich in de online nieuwsbrief te abonneren op specifieke
wijkberichten. Indien nodig worden op papier wijkberichten in de kernen verspreid. In 2017 zijn wij gestart met de
actualisering van het actieprogramma.
Wij monitoren de social media en printmedia om op basis daarvan data gestuurd en vraaggericht met inwoners,
organisaties en bedrijven te communiceren. Hiertoe hebben wij in 2017 als nieuwe werkwijze een ‘medialab’ in
de ingericht. Via het ‘medialab’ voorzien wij de organisatie en het bestuur van de opvattingen in de samenleving,
zodat hiermee in de beleidsvoorbereiding rekening gehouden kan worden.
Om het gebruik van on line media, zoals onder meer met uitbouw van de digitale nieuwsbrief op maat en
aansluiting bij programma digitaal 2017, te intensiveren hebben wij het afgelopen jaar diverse initiatieven
ontplooid. In RaadsInformatieBrief 88 (15 december 2017) hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de
ontwikkelingen op het terrein van online communicatie en dienstverlening in 2017.
Dienstverlening
In 2017 hebben wij meerdere webformulieren gebouwd voor veelgevraagde producten en diensten. Zo is het nu
mogelijk om digitaal een evenementenvergunning aan te vragen, digitaal bezwaar in te dienen en (voor
begrafenisondernemers) om digitaal aangifte van overlijden te doen. Daarbij is e-Herkenning ingevoerd, een
authenticatiemiddel dat vergelijkbaar is met DigiD maar dan voor ondernemers. Daarmee is het mogelijk om voor
ondernemers ook meer diensten aan te gaan bieden. Wij hebben het afgelopen jaar twee succesvolle
digimarkten georganiseerd waarbij wij aan inwoners, ondernemers, raadsleden, bestuurders en collega’s hebben
laten zien wat op het gebied van online communicatie en dienstverlening ontwikkeld is en wordt binnen de
gemeente.
In 2017 zijn we gestart met een pilot om reisdocumenten thuis te bezorgen. Ongeveer 10-12% van de
aanvragers van een reisdocument maakt daar nu gebruik van. Begin 2018 zal de pilot worden geëvalueerd. We
zijn een pilot chatbot gestart waarmee we de online bezoekers van de website gaan verwijzen naar en
ondersteunen bij het aanvragen van producten. In samenwerking met de bibliotheek helpen we niet digivaardige
inwoners met online dienstverlening door het aanbieden van trainingen en inloop vraaguren.
Tegelijkertijd hebben we waar nodig ingezet op meer persoonlijk contact in de dienstverlening. Bij de
behandeling van klachten wordt nu sneller telefonisch contact opgenomen met de klager. Bij de verkiezingen zijn
serviceteams ingezet om het gesprek met de inwoner aan te gaan en rondom de ondernemerspeiling hebben
teams verschillende ondernemers bezocht.
Vanuit het topdossier Goed Geregeld is in opdracht van de gemeente het afgelopen jaar een onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheden om bij een aantal geselecteerde producten de regeldruk duurzaam te
reduceren en procedures te vereenvoudigen. In RaadsInformatieBrief 26 (20 april 2017) en 72 (26 oktober 2017)
hebben wij u geïnformeerd over dit topdossier.
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Regionale samenwerking
In U10 verband worden grote maatschappelijke opgaven zoals Vervoer, Economie, Sociaal domein, Wonen en
Duurzaamheid gezamenlijk opgepakt. De bestuurstafels van de U10 worden actief bezocht, evenals de
ambtelijke voorbereidingsgroepen en het directienetwerk. Er zijn tal van successen geboekt. Een aantal zijn:
statement dat alle nieuwbouw aardgasvrij moet zijn, samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars in het
sociaal domein, U10 Sociale kracht monitor, Ruimtelijk economische koers, etc. Daarnaast is Stichtse Vecht in
de regio een koploper op het gebied van organisatieontwikkeling. Buurgemeenten komen regelmatig kijken hoe
Stichtse Vecht bijvoorbeeld werkt aan de aanpak DOE! (digitaal & datagericht, omgevingsgericht en efficiënt &
innovatief), met onder andere inspiratiesessies, Lean/agile werken, aantrekkelijke werkgever voor jonge
ambtenaren.
In 2017 hebben wij actief ingezet op de regionale samenwerking U10. De bestuurstafels zijn actief bezocht en
zowel ambtelijk als in het directienetwerk werken wij regionaal samen. Het U10 netwerk is en blijft een flexibele
netwerksamenwerking, welke vooral lichtvoetig moet blijven. Steeds gaat het om de vraag of er meerwaarde is in
samenwerking op een concreet punt en welke gemeenten hier aan willen meewerken. Ook participeren wij via de
U10 in de Economic Board Utrecht samenwerking.
Financiën
Het afgelopen jaar heeft uw Raad unaniem ingestemd met de Jaarrekening 2016, de Voorjaarsnota 2017 en de
Begroting 2018. In 2017 heeft uw Raad voor het eerst één bestuursrapportage vastgesteld. De termijn van
verslaglegging alsmede de bijsturingstermijn is hierdoor langer. De Bestuursrapportage 2017 is in september
door uw Raad vastgesteld.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:
•
•

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC)
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

Effect- en prestatie-indicatoren
Effect- en prestatie-indicatoren
Website
% Digitale aangevraagde
producten
% Online gemaakte afspraken

E/P

Bron

Nulmeting

Doel
2017

Jaarrekening
2017

Doel
2018

Doel
2019

Doel
2020

P

Meting

60%

70%

70%

75%

75%

75%

P

Meting

65%

70%

74%

70%

75%

75%

E/P

KCM

6,0

7,5

6,0

7,6

7,8

7,8

P

CCM

79%

88%

87%

89%

90%

91%

% Klanten dat direct telefonisch
wordt geholpen door 1e lijn KCC

P

KCS

68%

70%

74%

70%

70%

70%

Klantteverdenheid telefonische
dienstverlening

E

KCM

7,5

7,5

8,0

7,6

7,8

7,8

P

Meting

96%

96%

98%

96%

96%

96%

E

KCM

8,6

7,9

8,5

8

8

8

Vindbaarheid van Informatie op
website
Telefonie
% Telefonische bereikbaarheid op
algemeen nummer

Balie
% Klanten dat vooraf een afspraak
heeft gemaakt
Klantteverdenheid fysieke
dienstverlening
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Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Gebiedsgericht werken
Integrale aanpak en maatwerk per
kern bevorderen

E

Maatschappelijke betrokkenheid
inwoners stimuleren
Communicatie
Aantal in te zetten digitale
communicatiemiddelen
Aantal volgers digitale
communicatiemiddelen

Bron

Nulmeting

Doel
2017

Jaarrekening
2017

Doel
2018

Doel
2019

Doel
2020

Meting Leefbaarheid 7,7

-

-

-

7,8

-

E

Meting Sociale score 6,6

-

-

-

6,7

-

P

Meting

8

9

11

10

11

12

E

Meting

4900

5900

7686

6900

7900

8000

Toelichting
Vindbaarheid van informatie op website
De vindbaarheid van informatie op de website scoort lager dan gepland omdat inmiddels is gebleken dat het
meetinstrument (een knop op de website) niet goed voldoet. Weinig inwoners vullen het in. En vaak blijkt het
cijfer niet zozeer te slaan op de kwaliteit van de website als wel op andere onderdelen van de dienstverlening.
In 2018 wordt een oplossing gezocht hoe het meetinstrument kan worden verbeterd.
Communicatie
Wij hebben stevig geïnvesteerd op de inzet van digitale communicatiemiddelen in 2017, en vooral ook ingezet op
de diversiteit daarvan, om alle mogelijke groepen te bereiken. Het gaat hier om het aantal volgers/abonnees op
de sociale media die de gemeente inzet: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat en YouTube, en
overige kanalen zoals MijnOverheid.nl., de digitale nieuwbrief, WhatsApp, app's (Fixi, afvalwijzer, etc.).
De doelstellingen zijn gerealiseerd. We blijven de ingezette koers voortzetten, mede gelet op de toenemende
digitalisering van de samenleving.

Verplichte indicatoren Rijk

E/P Bron Nulmeting

Begroting
2017

Jaarrekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

6,0

5,6

5,6

5,6
5,08

Formatie per 1.000 inwoners

P

SV

-

5,6

Bezetting per 1.000 inwoners

P

SV

-

5,08

5,6

5,08

5,08

Apparaatskosten per inwoner

P

SV

-

267

237

262

263

263

-

<10%

8,75%

<10%

<10%

<10%

-

€ 3.435.279

€ 2.958.772

Kosten externe inhuur als %
van totale loonsom + totale
kosten inhuur externen
Overhead als % van de totale
lasten
Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishoudens in €
Koopwoningen
Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishoudens in €
Huurwoningen
Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishoudens in
€
Koopwoningen
Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishoudens in
€
Huurwoningen
Demografische druk (De
verhouding tussen de
productieve leef- tijdsgroep
(20-64) en de niet-productieve
leef- tijdsgroepen (0-19) en
65+ )

P

SV
€ 3.396.501 € 3.341.734 € 3.336.421

P

SV

-

P

SV

-

683,26

683,26

669,33

-

-

P

SV

-

322,48

322,48

323,12

-

-

P

SV

-

821,53

821,53

807,92

-

-

P

SV

-

460,75

460,75

461,71

-

-

E

BRP

74%

74%

75%

74%

74%

74%
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Toelichting
Kosten inhuur als % van loonsom
Binnen Stichtse Vecht hanteren we de norm dat maximaal 10% van de loonsom mag worden ingehuurd,
uiteraard onder de voorwaarde dat de loonsom niet wordt overschreden.
Gemeentelijke woonlasten
Doel/jaarrekening 2017: Op grond van de tarieven die door uw Raad zijn vastgesteld op 20 december 2016.
Doel 2018: Op grond van de tarieven die door uw Raad zijn vastgesteld op 19 december 2017.

Wat heeft het gekost?
Taakveld

0.1 Bestuur

Lasten

Begroting

Begroting

prim itief

na w ijziging

2017

2017

2017

2017

2.949.331

3.088.083

4.655.885

-1.567.802

-

-

-345.610

345.610

Baten
0.2 Burgerzaken

0.4 Overhead

0.5 Treasury

0.6 Belastingen

0.7 Algem ene uitkering

0.8 Overige baten en lasten
(stelposten)
0.9 Vennootschapsbelasting

0.11 Resultaat van de rekening van
baten en lasten

Rekening

Saldo

Saldo

2.949.331

3.088.083

4.310.274

-1.222.191

Lasten

1.552.340

1.647.662

1.816.350

-168.688

Baten

-1.390.005

-1.390.005

-1.447.985

57.980

Saldo

162.335

257.657

368.365

-110.708

17.154.394

17.562.337

17.972.468

-410.131
757.489

Lasten
Baten

-30.396

-30.396

-787.885

Saldo

17.123.998

17.531.941

17.184.583

347.358

Lasten

2.322.407

-1.302.824

-1.039.632

-263.192

Baten

-4.470.707

-845.476

-834.990

-10.486

Saldo

-2.148.300

-2.148.300

-1.874.621

-273.679

931.765

930.401

1.383.285

-452.884

Lasten
Baten

-13.688.740

-13.688.740

-14.048.753

360.013

Saldo

-12.756.975

-12.758.339

-12.665.467

-92.872

-

-

-

-

Baten

-45.652.977

-46.682.709

-46.910.186

227.477

Saldo

Lasten

-45.652.977

-46.682.709

-46.910.186

227.477

Lasten

100.000

70.000

-

70.000

Baten

268.800

389.648

-

389.648

Saldo

368.800

459.648

-

459.648

Lasten

-

-

31.250

-31.250

Baten

-

-

-

-

Saldo

-

-

31.250

-31.250

Lasten

-

-

-

-

-

-

-

-

Baten

-

Saldo
Totaal lasten

Lasten

25.010.237

21.995.659

24.819.606

-2.823.947

Totaal baten

Baten

-64.964.025

-62.247.678

-64.375.409

2.127.731

Gerealiseerde saldo van baten en lasteSaldo

-39.953.788

-40.252.019

-39.555.802

-696.217

Toevoeging aan reserves

Lasten

498.859

498.859

2.697.034

-2.198.175

Onttrekking aan reserves

Baten

-323.930

-471.180

-4.647.457

4.176.277

Mutaties reserves

Saldo

174.929

27.679

-1.950.423

1.978.102

-39.778.859

-40.224.340

-41.506.226

1.281.886

Gerealiseerde resultaat
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Toelichting realisatie
Bestuur
Lasten
Binnen het taakveld Bestuur hebben wij € 1.567.802 meer uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren wij de
grootste afwijkingen.
In de Bestuursrapportage 2017 hebben wij u op de hoogte gebracht, dat de salarislasten en de kosten van
pensioen van het college niet juist waren begroot. Dit is een totaalbedrag van € 198.500. In de programmabegroting 2018 is dit op het juiste niveau begroot.
In 2017 is de reserve ‘opbouw voorziening pensioen wethouders’ conform raadsbesluit van 2 juli 2013 vrijgevallen
voor een bedrag van € 1.380.620. Deze reserve was voor vijf jaar ingesteld om de voorziening pensioen
wethouders op het gewenste niveau te brengen. Dit bedrag is dan ook in deze voorziening gestort om aan onze
pensioen- verplichtingen te kunnen voldoen.
Baten
Binnen het taakveld Bestuur hebben wij € 345.610 meer ontvangen dan begroot. In 2017 hebben wij het laatste
deel van het liquidatiesaldo mogen ontvangen van het samenwerkingsverband regio Utrecht (BRU) voor een
bedrag van € 337.150.
Burgerzaken
Lasten
Binnen het taakveld Burgerzaken hebben wij € 168.688 meer uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren wij de
grootste afwijkingen.
In 2017 zijn meer reisdocumenten en naturalisatie documenten uitgegeven, waardoor we meer leges hebben
ontvangen. Zie toelichting baten. Hierdoor stijgt ook de wettelijke afdracht aan het Rijk met een bedrag van
€ 89.053.
Verder hebben we voor de centrale dienstverlening moeten inhuren voor een bedrag van € 77.561. De inhuur is
nodig geweest om de dienstverlening op het juiste niveau uit te voeren. Vanaf 2018 is hiervoor bij de
Voorjaarsnota 2017 extra budget beschikbaar gesteld.
Baten
Binnen het taakveld Dienstverlening hebben wij € 57.980 meer ontvangen dan begroot. Hieronder verklaren wij
de grootste afwijkingen.
Voor leges en rechten burgerlijke stand hebben wij circa € 137.000 minder ontvangen dan begroot. In de
Bestuursrapportage 2017 hebben we aangegeven dat de verwachte stijging van het aantal huwelijken uitbleef.
Daarentegen hebben wij voor de leges en rechten documentverstrekkingen circa € 177.000 meer ontvangen dan
begroot. Door verschillende wetswijzigingen in het verleden zijn met name in de eerste helft van 2017
uitzonderlijk veel reisdocumenten en rijbewijzen verstrekt. Daarnaast is er sprake van een stijging in het aantal
naturalisatieaanvragen.
Overhead
Lasten
Binnen het taakveld Overhead hebben wij € 410.131 meer uitgegeven dan begroot. Voor de toelichten verwijzen
u naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Baten
Binnen het taakveld Overhead hebben wij € 757.489 meer ontvangen dan begroot. Voor de toelichten verwijzen u
naar de paragraaf bedrijfsvoering.
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Treasury
Lasten
Binnen het taakveld Treasury hebben wij € 263.192 minder uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren wij de
grootste afwijkingen.
In 2017 is de doorberekende rente op de kapitaallasten in totaal € 328.167 lager dan begroot. Dit komt doordat
een aantal investeringen niet zijn afgesloten in 2016 en zijn doorgeschoven naar 2017. Dit geeft een positief
effect bij de programma’s, immers de begrote kapitaallasten (rente en afschrijving investeringen) worden niet
benut, maar een negatief resultaat op het taakveld Treasury waar de rentebaat van de kapitaallasten wordt
verantwoord.
Ieder jaar wordt berekend of de voorziening dubieuze debiteuren voldoende volume heeft om de openstaande
vorderingen op te vangen. Over 2017 is ten laste van het taakveld Treasury een bedrag van € 170.701 in deze
voorziening gestort.
Verder hebben wij door de lage rentestand een voordeel behaald op de rentelasten voor kortlopende
geldleningen van totaal € 249.667.
Belastingen
Lasten
Binnen het taakveld Belastingen hebben wij € 452.884 meer uitgegeven dan begroot. Grootste oorzaak hiervan is
de overschrijding op de bedrijfsvoeringskosten van BSWW van in totaal € 439.289. Hierover bent u geïnformeerd
via de Raadsinformatiebrieven 2017 nummers 4, 9, 15, 22, 33, 41, 51, 62, 91 en de Bestuursrapportage 2017.
Baten
Binnen het taakveld Belastingen hebben wij € 360.013 meer ontvangen dan begroot. Hieronder verklaren wij de
grootste afwijkingen.
De baten onroerende zaakbelasting (OZB) en roerende zaakbelasting (RZB) zijn in totaal circa € 292.000 hoger
dan begroot. In 2017 is de waardestijging van de objecten hoger geweest dan de waardestijging waarmee we in
de begroting 2017 rekening mee hebben gehouden.
Algemene uitkering
Baten
Binnen het taakveld Algemene uitkering hebben wij € 227.477 meer ontvangen dan begroot.
De Decembercirculaire 2017 van het Gemeentefonds kan niet meer in 2017, voorzien van een
begrotingswijziging voor 2017, aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Door de accresbijstelling en de
actualisatie van de verdeelmaatstaven (zoals inwoneraantallen) hebben wij € 227.477 meer aan Algemene
uitkering ontvangen in 2017.
Overige baten en lasten (stelposten)
Lasten
In de begroting wordt voor onvoorzien jaarlijks een budget van € 100.000 opgenomen. In 2017 is dit budget voor
€ 30.000 ingezet voor het instellen van een Onderzoekscommissie Landelijk gebied Noord. Het saldo van het
budget onvoorzien bedraagt hierdoor eind 2017 € 70.000.
Baten
Binnen het taakveld Overige baten en lasten hebben wij € 389.648 niet ingezet.
Wij zetten de stelpost achteruitgang Algemene uitkering in om bijstellingen van de Algemene uitkering die ons
gedurende een jaar door het Rijk worden opgelegd op te vangen. Het restant van deze stelpost is in 2017
€ 389.648.
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves
In 2017 is € 2.198.174 meer toegevoegd aan reserves dan begroot. Dit betreft voornamelijk een storting in de
kapitaaldekkingsreserve ‘huisvesting ambtelijke en bestuurlijke organisatie’ van € 2.266.671. Voor de toelichting
zie onderstaand bij de onttrekking aan reserves.
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Onttrekking aan reserves
In 2017 is € 4.176.277 meer onttrokken aan de reserves dan begroot. De grootste afwijkingen worden
onderstaand verklaard.
•
Opheffing bestemmingsreserve ‘Nieuwbouw gemeentehuis Loenen’.
Deze reserve was gevormd voor de kapitaallasten van het gemeentehuis Loenen. Op het gemeentehuis
Loenen wordt niet meer afgeschreven en door uw raad is besloten, om de vrij gekomen gelden
€ 2.266.671 te storten in de kapitaaldekkingsreserve ‘huisvesting ambtelijke en bestuurlijke
organisatie’(verbouwing gemeentehuis Maarssen). Zie toevoeging aan reserves.
•
Extra onttrekking van € 568.000 uit de kapitaaldekkingsreserve ‘huisvesting ambtelijke en bestuurlijke
organisatie’. De investering voor de verbouwing van het gemeentehuis (raadsbesluit 30 september
2014) is een jaar later afgesloten dan was voorzien (2016).
In deze investering zitten kosten die in één keer moeten worden afgeschreven, conform onze nota
waardering en afschrijving. Deze extra kapitaallasten worden onttrokken uit de daarvoor gevormde
kapitaaldekkingsreserve ‘huisvesting ambtelijke en bestuurlijke organisatie’.
•
Vrijval reserve opbouw voorziening pensioenverplichting Appa voor een bedrag van € 1.380.620.
Conform raadsbesluit van 2 juli 2013 valt deze reserve vrij en wordt het volledig vrijgevallen bedrag
gestort in de voorziening pensioen wethouders gestort. Zie ook voorgaande toelichting bij het taakveld
Bestuur.
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2. Veiligheid en handhaving
Wat wilden we bereiken?
•
•

Een veilige gemeente.
Een professionele crisisorganisatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Integraal Veiligheidsplan
Ook het afgelopen jaar hebben wij uitvoering gegeven aan het Integraal Veiligheidsplan 2016 – 2018. Binnen de
daarvoor bestemde middelen is onder meer ingezet op preventie, het creëren en onderhouden van netwerken en
het verder terugdringen van criminaliteit. De totale criminaliteit is in 2017 gedaald met 9%.
Wij hebben in 2017 aandacht besteed aan thema’s uit de landelijke en regionale veiligheidsagenda, waaronder
de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Met onze netwerkpartners is een Ondermijningsbeeld voor Stichtse
Vecht opgeleverd. Op basis hiervan wordt in 2018 een plan van aanpak opgesteld.
Het afgelopen jaar hebben wij de businesscases cameratoezicht Stationsgebied Breukelen en Kerkbrink
Breukelen afgerond. Algehele realisatie hiervan zal geschieden in het eerste kwartaal van 2018.
Crisisbeheersing en brandweer
In samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht hebben wij uitvoering gegeven aan het opleidingsprogramma,
teneinde een vakbekwame crisisbeheersingsorganisatie te onderhouden. Wij hebben de uitvoering van de
businesscases in het kader van de repressieve huisvesting in gang gezet. De eerste concrete resultaten hiervan
worden in het eerste kwartaal van 2018 verwacht.
Handhaving
Op 4 juli 2017 hebben wij het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017 (HUP 2017) en het
handhavingsjaarverslag 2016 vastgesteld. Wij hebben u hierover op 6 juli 2017 via RaadsInformatiefBrief 48
geïnformeerd. Wij hebben een inhaalslag gemaakt door op 19 december het HUP 2018 vast te stellen. Zaken met
een bestuurlijke prioriteit of groot maatschappelijk effect hebben wij binnen de wettelijke termijn afgewikkeld.
Het afgelopen jaar hebben wij de BOA capaciteit verder op niveau gebracht. Dit komt de zichtbaarheid van
handhaving ten goede.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:
•

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.
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Effect- en prestatie-indicatoren
Effect- en prestatie-indicatoren

Bron

Nulmeting Jaarrekening
2014
2017

Doel
2018

Effect-indicator
Rapportcijfer veiligheidsgevoel
onder inwoners

Monitor

7,1

7,4

7,4

Prestatie-indicator
Integrale aanpak georganiseerde
criminaliteit

SV

1

3

4*

Aantal woninginbraken
Aantal meldingen jeugdoverlast
Aantal buurtsignaleringsteams

RVS
RVS
SV

218
400
10

166
338
14

196
360
14

Verplichte indicatoren Rijk*

Bron

Huidig
niveau

Doel
2017

Jaarrekening
2017

Doel
2018

Doel
2019

Doel
2020

Verwijzingen HALT per 10.000
inwoners

Buro HALT

82

82

83

82

82

82

KLPD

1,5

1,5

0,14

1,5

1,5

1,5

CBS

0,7

0,7

0,8

0,7

0,7

0,7

CBS

3,1

3,1

3,4

3,1

3,1

3,1

Diefstal uit woning per 1.000
inwoners

CBS

3,5

3,5

2,8

3,5

3,5

3,5

Vernielingen en
beschadigingen (in de
openbare ruimte) per 1000
inwoners

CBS

4,3

4,3

4,2

4,3

4,3

4,3

Harde kern jongeren per
10.000 inwoners
Winkeldiefstal per 1.000
inwoners
Geweldsmisdrijven per 1.000
inwoners

Prestatie-indicatoren
Gegronde bezwaar/ beroep op
handhavingsbesluiten
Uitvoeren van bouwtoezicht conform protocol
gebaseerd op het landelijke toezichtprotocol
Toezicht en handhaving op bebouwde
omgeving vindt plaats conform
handhavingstrategie
Handhavingprogramma fysieke leefomgeving
realiseren, uitvoeren en evalueren.
Afname aantal meldingen openbare ruimte.

Huidig
niveau

Doel
2017

Jaarrekening
2017

Doel
2018

Doel
2019

Doel
2020

5%

3%

3%

3%

3%

3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

10%

10%

10%

10%

10%

Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de Bestuursrapportage 2017
Beleidsafwijking

Verwacht

Ondermijning

2018
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Wat heeft het gekost?
Taakveld

1.1 Crisisbeheersing en brandw eer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Begroting

Begroting

prim itief

na w ijziging

Rekening

Saldo
2017

2017

2017

2017

Lasten

4.198.542

4.226.022

4.276.983

Baten

-118.252

-118.252

-127.042

8.790

Saldo

4.080.290

4.107.770

4.149.940

-42.170

Lasten

-50.961

1.492.831

1.067.519

1.031.419

36.100

Baten

-71.375

-71.375

-52.788

-18.587

Saldo

1.421.456

996.144

978.631

17.513

Totaal lasten

Lasten

5.691.373

5.293.541

5.308.402

-14.861

Totaal baten

Baten

-189.627

-189.627

-179.830

-9.797

Gerealiseerde saldo van baten en lasteSaldo

5.501.746

5.103.914

5.128.572

-24.658

Toevoeging aan reserves

Lasten

14.508

14.508

11.497

3.011

Onttrekking aan reserves

Baten

-42.476

-42.476

-37.549

-4.927

Mutaties reserves

Saldo

Gerealiseerde resultaat

-27.968

-27.968

-26.052

-1.916

5.473.778

5.075.946

5.102.520

-26.574

Toelichting realisatie
Brandweer en crisisbeheersing
Lasten
Binnen het Taakveld Brandweer en crisisbeheersing hebben wij € 50.961 meer uitgegeven dan begroot.
Op basis van de VRU-gegevens werd voor 2017 een nadeel van € 70.000 verwacht. Wij hebben uw Raad
hierover tijdens de behandeling van de eerste wijziging van de Programmabegroting 2017 geïnformeerd.
Vervolgens heeft u hier via de zienswijzeprocedure mee ingestemd. De jaarrekening 2017 van de VRU hebben
we na het opstellen van deze programmarekening ontvangen en is hierdoor niet verwerkt in de
programmarekening.
Door het afsluiten van een verbeterd contract met Vitens voor het onderhoud van de bluswatervoorzieningen is
een voordeel behaald van € 20.000 ten opzichte van de begroting.
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3. Fysiek domein
Wat wilden we bereiken?
•
•
•
•
•
•

Stichtse Vecht klimaatneutraal in 2030.
Een passend ingerichte en onderhouden openbare ruimte
Een leefbare en verkeersveilige omgeving met behoud van bereikbaarheid.
Minder restafval per inwoner per jaar.
Minder CO2-uitstoot.
Duurzaamheidskracht in de samenleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Duurzaamheid
We hebben het programma Duurzaamheid voortvarend opgepakt. We hebben op veel verschillende manieren
hard gewerkt aan het verder verduurzamen van onze prachtige gemeente. Zo hebben we:
elektrische dienstauto’s in gebruik genomen,
samen met de ontwikkelaar de duurzaamheidsambities van Bisonspoor vastgelegd,
LED-verlichting gebruikt voor de openbare verlichting,
duurzaam bouwen gestimuleerd,
energiescans uitgevoerd bij bedrijven.
Wij stimuleren sportverenigingen actief bij verduurzaming en voeren energieadviezen uit met corporaties voor
huurders.
Wij ondersteunen de doorontwikkeling van Stichting Duurzame Vecht, die voor ons een belangrijke partner is.
Samen met deze stichting stimuleren we duurzame initiatieven. Zo is er een collectieve isolatieactie en een
zonnepanelenactie voor huiseigenaren uitgevoerd. Beide initiatieven waren een groot succes.
Wij hebben het onderzoek naar de mogelijkheden van een lokaal duurzaam energiebedrijf afgerond. Lokale
energieprojecten worden steeds concreter. Daarom hebben we een kwartiermaker aangesteld. Samen met lokale
initiatiefnemers wordt gewerkt aan de oprichting van een energiecoöperatie.
We zijn gestart met het opstellen van de ‘Routekaart Stichtse Vecht Klimaatneutraal 2030’. Samen met onze
partners, zoals inwoners, ondernemers en andere organisaties, stippelen we een tijdspad uit om dit ambitieuze
doel te bereiken.
Voortzetten IBOR (wegen, waterwegen, openbaar groen en verkeersvoorzieningen).
In 2017 is het nieuwe IBOR contract ingevoerd. Het vastgestelde ambitieniveau bij het openbaar groen is,
ondanks de hoge verwachtingen die wij van de contractafspraken hadden, helaas niet gerealiseerd. Om te
voorkomen dat in 2018 soortgelijke problemen zich zullen voordoen hebben wij een verbeterplan opgesteld, zodat
meer grip wordt verkregen op het proces.
Er is meer verantwoordelijkheid bij de aannemers gelegd. Wij vinden het daarom belangrijk om goed toezicht op
de verschillende onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte te houden. Het afhandelen van meldingen
concurreert qua prioriteit met het toezicht houden. Hiervoor is een actie geformuleerd in het verbeterplan groen
In de nieuwe IBOR contracten is omgevingsmanagement een vast onderdeel. Het stimuleren en faciliteren van
bewonersinitiatieven is daar een voorbeeld van. Zelfbeheer van de openbare ruimte is een van de prioriteiten in
het beleid. Tevens is in het verbeterplan groen opgenomen dat de wijkschouwen op reguliere momenten zal
worden uitgevoerd in overleg/ samenspraak met de wijkcommissies.
Projecten van groot onderhoud en vervanging zijn ingepland op basis van de Nota Kapitaalgoederen en de
diverse beheers- en onderhoudsplannen. Zo maken we werk met werk en voorkomen we kapitaalvernietiging. We
stemmen de projecten zodanig af dat groot onderhoud van bijvoorbeeld wegen samenvalt met wensen of
probleemoplossingen op het gebied van verkeer en/of riool. Een voorbeeld hiervan is de verbeterde kruising van
de Oostkanaaldijk met de Raadhuisstraat in Nigtevecht.
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Doorontwikkelen en uitvoeren van het verkeersbeleid.
In december 2017 is het laatste deel van het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan (GVVP) door uw raad
vastgesteld waarmee alle delen zijn vastgesteld. We hebben uitvoering gegeven aan diverse projecten die in het
GVVP genoemd staan zoals het veiliger inrichten van fietspaden door het verwijderen van fietspadpalen en het
inrichten van de Mijndensedijk tussen Loenen en Nieuwersluis als fietsstraat met daarbij oog voor de
leefbaarheid, doorstroming en bereikbaarheid. Daarnaast hebben we schoolzones ingericht,
voetgangersoversteekplaatsen voorzien van knipperverlichting in het wegdek en de snelheid verlaagd van 60km
per uur naar 30km per uur op een aantal Vechtwegen.
Waterbeheer
In mei is het Gemeentelijk RioleringsPlan door uw raad vastgesteld. Klimaatadaptatie is een belangrijk thema
geworden. In dat kader hebben wij samen met het Waterschap AGV onder meer de klimaatatlas opgesteld, die
ons een eerste inzicht geeft in de risico’s op wateroverlast en hitte. In Breukelen (De Poel), in Maarssen
(Julianaweg) en in Nieuwer ter Aa zijn rioleringsprojecten (nagenoeg) afgerond.
Het afgelopen jaar is in het kader van Kockengen Waterproof het gebied tussen Van Lockhorsweg en de
Kerkweg opgehoogd en heringericht. Datzelfde geldt voor Groenlust 1 (tussen de koningin Julianaweg en de
prinses Beatrixweg) en een deel van Groenlust 2, waar de verbindingen worden gelegd van en naar de
nieuwbouw van het 4e kwadrant.
Het programmabureau Utrecht-west heeft in 2017 belangrijke stappen gemaakt om met grondeigenaren in polder
Portengen tot afspraken te komen over maatregelen tegen bodemdaling. Samenwerking met het waterschap
HDSR is daarbij essentieel in verband met de voorbereidingen op een nieuw peilbesluit voor het gebied.
Afval
De keuze voor de participatieve insteek zoals opgenomen in het Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022
heeft geleid tot vertraging bij het project omgekeerd inzamelen. We zijn nieuwe afvalprojecten gestart. De ‘BESTtas’(voor boeken, elektronica, speelgoed en textiel) is samen met kringloopbedrijven ingevoerd. Het project
omgekeerd inzamelen in Stichtse Vecht is gestart. De actie ‘100-100-100’ is uitgevoerd. We hebben bij deze
projecten extra aandacht besteed aan communicatie. Er is aandacht gevraagd voor gescheiden inzameling en
recycling. Ter voorbereiding van de besluitvorming over de toekomst van de afvalscheidingsstations in Stichtse
Vecht heeft een raadsexcursie plaatsgevonden naar een afvalscheidingsstation in de regio en is er een peilnota
besproken in de raadscommissie. Besluitvorming vindt plaats in 2018.
Cultuurhistorisch landschap
We hebben een Groenstructuurplan voorbereid. Hierdoor krijgen we de groene kwaliteit van de gemeente beter
en in samenhang (ecologie, landschap, recreatie) in beeld. Dit plan biedt een kader bij de opstelling van
ruimtelijke ontwikkelingsplannen en een leidraad bij vervangingen en reconstructies.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:
•
•
•

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Omgevingsdienstregio Utrecht (ODRU)
Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MECC)

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.
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Effect- en prestatie-indicatoren
Effect-indicatoren

Bron

Nulmeting

Doel
2017

Jaarrekening
2017

Doel
2018

Doel
2019

Doel
2020

Aantal gergistreerde
verkeersslachtoffers

VIAStatline

127

124

96

122

120

118

Reductie CO2 uitstoot

Landelijke
meting

Prestatie-indicatoren

Bron

Nulmeting

Doel
2017

Jaarrekening
2017

Doel
2018

Doel
2019

Doel
2020

Storingen mechanische riolering
(gemalen, druk- en
vacuümriolering)
Exclusief de capaciteit van de
riolering**

SV

1.098

1.032

934

1.011

990

970

Toevoegen wandel of
fietsvoorziening

SV

1

1

2(+1)

3(+1)

4(+1)

Verplichte indicatoren Rijk

-20%

Gegevens
niet
beschikbaar

Bron

Nulmeting

Doel
2017

Jaarrekening
2018

Doel
2018

Doel
2019

Doel
2020

Hoeveelheid restafval in kg per
inwoner opjaarbasis

AVU/Afvalvisie

225

199

210

175

149

120

Hernieuwbare elektriciteit (
elektriciteit die is opgewekt uit
wind, waterkracht, zon of
biomassa)

RWS leefomgeving

0,6%

Gegevens
niet
beschikbaar

Gegevens
niet
beschikbaar

% Ziekhuisopname na
verkeersongeval met
motorvoertuig

VeiligheidNL

6%

55%

31%

% Overige vervoersongevallen
met een gewonde fietser

VeiligheidNL

9%

Gegevens
niet
beschikbaar

Gegevens
niet
beschikbaar

Gegevens
Gegevens
Gegevens
niet
niet
niet
beschikbaar beschikbaar beschikbaar
50%

45%

Gegevens
Gegevens
Gegevens
niet
niet
niet
beschikbaar beschikbaar beschikbaar

Toelichting
Reductie CO2 uitstoot
De cijfers over 2017 zijn niet bekend. Laatst bekende cijfers, zijn de cijfers over 2015.
Storingen mechanische druk
Deze indicator is volledig weersafhankelijk. Bij veel en zware regen stijgt het aantal meldingen rap. Dit jaar valt
het dus mee met de storingen.
Restafval
De hoeveelheid restafval in kg per inwoner blijft met 210 kg achter bij onze verwachting. Dit is het gevolg van de
vertraging die is ontstaan bij de invoering van omgekeerd inzamelen.
% Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig/% Overige vervoersongevallen met een
gewonde fietser
De enige informatie die beschikbaar is, is het percentage ziekenhuisopnames in totaal. Dit is niet gesplitst naar
soort voertuig (motorvoertuig of fiets).
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40%

Wat heeft het gekost?
Taakveld

Begroting

Begroting

prim itief

na w ijziging

2017
2.0 Verkeer, vervoer en w aterstaat

5.7 Openbaar groen

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen

Lasten

2017

Rekening

Saldo

2017

2017

10.827.611

10.125.463

10.315.801

-190.338

Baten

-231.026

-286.026

-728.168

442.142

Saldo

10.596.585

9.839.437

9.587.633

251.804

Lasten

4.784.568

4.231.149

4.482.811

-251.662

Baten

-145.592

-120.592

-159.772

39.180

Saldo

4.638.976

4.110.557

4.323.039

-212.482

Lasten

4.993.131

7.488.086

6.875.383

612.703

Baten

-6.814.770

-9.234.576

-8.384.086

-850.490

Saldo

-1.821.639

-1.746.490

-1.508.703

-237.787

Lasten

4.790.512

5.052.030

5.865.876

-813.846

Baten

-5.906.133

-5.981.615

-6.944.248

962.633

Saldo

-1.115.621

-929.585

-1.078.372

148.787

Lasten

1.839.714

1.896.923

1.852.812

44.111

Baten

-100.000

-100.000

-23.452

-76.548

Saldo

1.739.714

1.796.923

1.829.360

-32.437

Lasten

372.601

566.672

539.908

26.764

Baten

-532.610

-532.610

-436.981

-95.629

Saldo

-160.009

34.062

102.927

-68.865

Totaal lasten

Lasten

27.608.137

29.360.323

29.932.591

-572.268

Totaal baten

Baten

-13.730.131

-16.255.419

-16.676.708

421.289

Gerealiseerde saldo van baten en lasteSaldo

-150.979

13.878.006

13.104.904

13.255.883

Toevoeging aan reserves

Lasten

103.789

955.339

884.511

70.828

Onttrekking aan reserves

Baten

-239.400

-1.011.400

-1.363.879

352.479

Mutaties reserves

Saldo

Gerealiseerde resultaat

-135.611

-56.061

-479.368

423.307

13.742.395

13.048.843

12.776.515

272.328

Toelichting realisatie
Kapitaallasten
De werkelijke kapitaallasten over de verschillende taakvelden in dit programma, zijn € 272.058 hoger dan
begroot. Dit komt omdat werkzaamheden Kockengen Waterproof (KWP) uit 2016 in 2017 zijn afgerond. In 2016
zijn de vrijgevallen kapitaallasten, die samenhangen met de niet afgeronde werkzaamheden uit dat jaar, in de
reserve Kockengen Waterproof gestort. Het huidige tekort wordt gedekt door een onttrekking uit diezelfde reserve
Kockengen Waterproof.
Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten
Binnen het taakveld verkeer, vervoer en waterstaat hebben wij € 190.338 meer uitgegeven dan begroot.
Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen.
Door uitvoering te geven aan het raadsbesluit van 27 september 2016 zijn diverse oversteekplaatsen verbeterd
en zijn smileys aangeschaft voor een totaal bedrag van circa € 214.000. Ook is in navolging van het raadsbesluit
dit bedrag onttrokken uit de reserve onderhoud kapitaalgoederen (zie mutaties reserves). Het resterende bedrag
(€ 113.000) is uitgegeven aan projecten ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid en voor het
inrichten van schoolzones. Deze uitgaven worden gedekt door de subsidie Lokaal Maatwerk (zie baten).
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In 2017 heeft een onderschrijding plaatsgevonden op het budget van onderhoud kunstwerken van circa
€ 293.000. Begin 2017 hebben we een inspectie uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van ca. 800
kunstwerken (o.a. viaducten, tunnels en steigers) en de beschoeiingen. Aan de hand van deze uitkomsten
besteden wij voor 2018 de onderhoudswerkzaamheden aan.
De extra uitgegeven kapitaallasten voor Kockengen Waterproof in dit taakveld bedragen € 125.509. Zie
toelichting kapitaallasten.
Baten
Binnen het taakveld verkeer, vervoer en waterstaat hebben wij € 442.142 meer ontvangen dan begroot.
Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen.
Binnen het budget planmatig onderhoud wegen is circa € 174.000 subsidie ontvangen voor uitgevoerde
werkzaamheden. Deze subsidie was niet begroot.
Op het budget verkeersbeleid is circa € 234.000 subsidie ontvangen van de Provincie Utrecht in het kader van
Lokaal Maatwerk. (Zie lasten).
Op het budget vergunningen is circa € 101.000 meer ontvangen aan degeneratievergoeding (vergoeding voor het
openbreken van de openbare weg) ontvangen.
Openbaar groen
Binnen het taakveld openbaar groen hebben wij € 251.662 meer uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren wij
de grootste afwijkingen.
Uit de veiligheidscontrole bomen is gebleken dat er meer bomen moesten worden gesnoeid dan werd gedacht.
Dit om de veiligheid van de inwoners en het verkeer te waarborgen. Daarom is op het budget onderhoud groen
circa € 70.000 meer uitgegeven dan begroot.
De extra uitgegeven kapitaallasten voor Kockengen Waterproof in dit taakveld bedragen € 147.800. Zie
toelichting kapitaallasten.
Riolering
Lasten
Binnen het taakveld riolering hebben wij € 612.703 minder uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren wij de
grootste afwijkingen.
Op de posten onderhoud riolering hebben wij in totaal circa € 439.000 minder uitgegeven dan begroot.
Omdat wij in de afgelopen jaren veel investeringen hebben gepleegd in riolering, pompen en gemalen, heeft dit
geleid tot minder storingen en calamiteiten in 2017. Waardoor er minder onderhoud nodig was. Daarnaast is circa
€ 130.000 euro minder uitgegeven door aanbestedingsvoordelen.
Baten
Binnen het taakveld riolering hebben wij € 850.490 minder ontvangen dan begroot. Hieronder verklaren wij de
grootste afwijkingen.
In 2017 is de opbrengst rioolheffing circa € 306.000 hoger dan begroot. Dit komt enerzijds doordat er in de
begroting een te laag bedrag was begroot voor te ontvangen rioolheffingen. Daarnaast zijn er aanvullende
kohieren opgelegd in 2017 (o.a. areaaluitbreiding en controle).
De werkelijke onttrekking aan de egalisatie voorziening Riolering bedraagt € 210.566 in plaats van € 1.396.972.
Hierdoor ontstaat er een positief resultaat van € 1.186.406. Bij de Bestuursrapportage 2017 is de onttrekking uit
de egalisatie voorziening teruggebracht naar € 1.396.972, omdat minder kosten werden voorzien. Bij de
nacalculatie van de kostendekkendheid over 2017 blijkt dat de werkelijke onttrekking € 210.566 bedraagt. Zie ook
de paragraaf lokale heffingen voor de berekening van de kostendekkendheid.
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Afval
Lasten
Binnen het taakveld afval hebben wij € 813.846 meer uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren wij de grootste
afwijkingen.
Op het budget voor het verwerken van huishoudelijk afval is circa € 337.000 meer uitgegeven dan begroot. Met
het stijgen van de ingezamelde hoeveelheden van grondstoffen stijgen ook de verwerkings- en sorteerkosten. Dit
betreffen de volgende grondstoffen: glas; plastic, metaal en drankkarton (PMD); groen en papier. Voor een aantal
grondstoffen staan hier vergoedingen tegenover. (Zie baten).
De inzamelkosten zijn in totaal circa € 413.000 hoger dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken. In de
begroting 2017 is de besparing van omgekeerd inzamelen verwerkt. Door de vertraging van de uitrol van het
omgekeerd inzamelen is deze besparing niet gerealiseerd voor een bedrag van circa € 200.000. Daarnaast is
door een grotere inzet op het verwijderen van bijplaatsingen en dumpingen € 65.000 extra uitgegeven. Ook is
door de extreme toename van onder andere het gebruik van de tuinzak door de buxussterfte € 90.000 extra
uitgegeven.
Op de post afvalcommunicatie is circa € 86.000 minder uitgegeven dan begroot. Een aantal opdrachten die de
Omgevingsdienst regio Utrecht voor ons uitvoerde hebben minder tijd gekost dan voorzien.
Tot slot is een storting in de voorziening gemeentereiniging gedaan van € 166.083. Bij de nacalculatie van de
kostendekkenheid is gebleken dat er circa € 392.000 uit de egalisatie voorziening onttrokken moest worden. Deze
voorziening was hiervoor niet toereikend en moest worden aangevuld.
Baten
Binnen het taakveld afval hebben wij € 962.633 meer ontvangen dan begroot. Hieronder verklaren we de
grootste afwijkingen.
De toename van de ingezamelde hoeveelheden van met name PMD en Papier zorgen voor een hogere
opbrengst van ca. € 365.000. Hier staan echter ook hogere inzamelkosten tegenover (zie lasten).
De opbrengst afvalstoffenheffing is in 2017 circa € 199.000 hoger dan begroot. Dit komt omdat er aanvullende
kohieren zijn opgelegd in 2017 (o.a. areaaluitbreiding en controle).
Bij de nacalculatie van de kostendekkendheid afval is gebleken dat er een extra onttrekking nodig is uit de
voorziening van circa € 392.113. Voor de toelichting verwijzen wij u naar de toelichting bij de lasten en de
paragraaf lokale heffingen voor de berekening van de kostendekkendheid.
Milieubeheer
Baten
Binnen het taakveld milieubeheer hebben wij € 76.548 minder ontvangen dan begroot. Dit heeft betrekking op
het budget voor “Diensten voor de leefbaarheid” en is nader toegelicht bij de Bestuursrapportage 2017.
Begraafplaatsen
Baten
Binnen het taakveld begraafplaatsen hebben wij € 95.629 minder ontvangen dan begroot.
Dit heeft te maken met de dalende trend van het aantal begravingen ten opzichte van crematies. Vanwege deze
trend spelen we in op extra voorzieningen voor het bewaren van asbussen of het verstrooien van as op de
begraafplaatsen. Echter zijn de baten hiervan vele malen lager dan bij begraven. Een tweede ontwikkeling is er
meer wordt gekozen voor een verlengperiode van 5 jaar in plaats van 10 jaar.
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Kostendekkendheid
Algemeen
Bij het opstellen van de begroting wordt bepaald of de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht
kostendekkend zijn. Hierbij wordt onder andere gekeken wat de ingeschatte investeringen met de daarbij
behorende kapitaallasten zijn en de kosten die drukken op de producten.
Bij de jaarrekening wordt achteraf berekend of deze tarieven ook daadwerkelijk kostendekkend zijn geweest. Bij
een te lage kostendekkendheid is het verplicht volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) om een
beroep te doen op de daarvoor gevormde egalisatie voorziening. Bij een kostendekkendheid boven de 100% is
het verplicht volgens BBV om het meerdere te storten in een egalisatie voorziening. Hierdoor kunnen grote
investeringen in de toekomst worden opgevangen zonder grote schommelingen in de tarieven.
Afval
Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis van de werkelijke baten en lasten 93%. Per saldo
zijn de lasten € 392.113 hoger dan de baten afvalstoffenheffing in 2017. De kosten derden zijn hoger dan
begroot. Zie ook de toelichting bij de lasten taakveld afval. Het saldo € 392.113 wordt onttrokken uit de egalisatie
voorziening gemeentereiniging. Door deze onttrekking is het saldo per 31 december 2017 € 0.
Riolering
Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op basis van de werkelijke baten en lasten circa 122%.
Per saldo overstijgen de baten de lasten in 2017 met € 1.186.406. Dit wordt veroorzaakt door de onttrekking uit
de voorziening riolering. (zie de bovenstaande toelichting bij de baten riolering). De voorziene onttrekking was te
hoog, doordat in werkelijkheid er minder kosten zijn gemaakt en meer inkomsten zijn ontvangsten. Het saldo van
de egalisatie voorziening riolering is per 31 december 2017 € 10.482.261.
Mutaties reserves
Toevoeging aan de reserves
Wij hebben in 2017 € 70.828 minder toegevoegd aan de reserves.
•
Er is € 48.458 minder toegevoegd aan de kapitaaldekkingsreserve ‘Herinrichting Rijksstraatweg’ in
Loenen. De kapitaallasten over 2017 zijn lager dan begroot. Hierdoor hoeft er minder in de
kapitaaldekkingsreserve gestort te worden.
•
Er is € 21.181 minder toegevoegd aan de reserve verbetering langzaam verkeersroute Breukelerbrug. In
2016 is bij de opstelling van de begroting 2017 rekening gehouden dat er een kapitaaldekkingsreserve
zou worden gevormd voor de kapitaallasten van de Breukelerbrug. In 2015 zijn deze kosten in één keer
ten laste gebracht van de daarvoor gevormde reserve en de subsidie van de Provincie.
Onttrekking aan de reserves
Wij hebben in 2017 352.479 meer onttrokken aan de reserves.
•
Er is een bedrag van € 58.342 niet onttrokken aan de reserve verbetering langzaam verkeersroute
Breukelerbrug. Zie hiervoor de uitleg bij de toevoeging aan de reserves.
•
De investeringen met betrekking tot Kockengen Waterproof 2e en 3e fase zijn in 2017 gereed gekomen.
De bijbehorende kapitaallasten worden voor een bedrag van € 278.643 onttrokken uit de
bestemmingsreserve ‘Kockengen Waterproof’.
•
In de raadsvergadering van 27 september 2016 heeft u besloten om € 213.850 te storten in de
bestemminsreserve ‘onderhoud kapitaalgoederen’ voor de aanschaf van verkeerssmiley’s en het
verkeersveiliger maken van meerdere voetgangersoversteekplaatsen. In 2017 is hier uitvoering
aangegeven en is uit de reserve € 191.850 onttrokken.
•
Er is een bedrag van € 57.808 niet onttrokken aan de reserve herinrichting Rijksstraatweg Loenen. Zie
hiervoor de uitleg bij de toevoeging aan de reserves.
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4. Sociaal
Wat wilden we bereiken?
Wij benaderen de transformatie van het sociaal domein integraal; dat betekent dat we de taken uit de drie
domeinen niet geïsoleerd uitwerken maar in samenhang en verbinding.
•
•
•
•
•
•

Iedereen kan naar vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de
regie over hun eigen situatie behouden.
Een samenredzame samenleving waarin ondersteuning en zorg voor handen zijn.
Samenwerking tussen formele en informele ondersteuning en zorg, waarbij het huishouden centraal
staat.
Positieve waardering van inwoners en maatschappelijke partners voor de wijze waarop wij (innovatief)
invulling geven aan beleid en uitvoering in het sociaal domein.
Duurzaam financierbare ondersteuning en zorg.
Voldoende mogelijkheden voor mediation, bezwaar, beroep en klachtafhandeling.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben gewerkt aan de transformatie van het Sociaal Domein op lokaal, regionaal (samen met de gemeenten
in Utrecht West) en bovenregionaal niveau (in U10/U16-verband als ook met 5 Utrechtse regio’s).
Lokaal
We hebben gewerkt aan het versterken van de beweging naar de voorkant, meedoen, eigen kracht en regie,
maatwerk en integraliteit. Daartoe hebben we onderstaande activiteiten ondernomen en gerealiseerd in 2017.
De nota Een Sterke Basis is op 19 december 2017 door uw raad vastgesteld. Dit draagt in 2018 bij aan een extra
impuls voor preventie en vroegsignalering. Daarnaast hebben we, in samenspraak met vele betrokkenen, diverse
projecten en activiteiten uitgevoerd die preventie en vroegsignalering versterken.
Voorbeelden zijn:
Pilot preventieve schuldhulpverlening. De pilot is uitgevoerd in samenwerking met Leef Maatschappelijke
Dienstverlening. Het heeft geleid tot minder instroom en kortere doorlooptijden.
Doorontwikkeling onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit heeft in 2017 geleid tot ruim vijf keer zoveel
aanvragen ten opzichte van 2016, respectievelijk 564 en 100 aanvragen.
Praktijkondersteuning huisartsen voor de jeugd. Dit heeft geleid tot minder doorverwijzingen. Inschatting
is dat bij 60% van de cliënten waarbij de huisarts GGZ-problematiek vermoedt, het niet nodig blijkt om
door te verwijzen.
Uitvoering van de pilot BSO+. Dit is een vorm van naschoolse opvang waarbij kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben, intensievere begeleiding krijgen en daardoor niet naar dagbesteding
hoeven.
Laagdrempelige informatievoorziening. Met de 55+ gids, de Informatiekrant Sociaal Domein, het
adviespunt in de bibliotheek en het Sportpunt hebben we de informatie dichterbij onze inwoners in wijken
en kernen gebracht.
Campagne Samen Dementievriendelijk. De campagne heeft geleid tot de uitreiking van de eerste
certificaten aan dementievriendelijke organisaties, zoals Albert Heijn in Maarssen en Breukelen en de
apotheek in Maarssenbroek.
Campagne voor het mantelzorgcompliment. In 2017 hebben we met deze campagne, ten opzichte van
2016, 150 nieuwe mantelzorgers bereikt. In 2015, het eerste jaar, werden in totaal 350 mantelzorgers
geregistreerd, het jaar daarop 860 en in 2017 in totaal 970. Er zijn in de loop van het jaar 40
mantelzorgers uitgeschreven, soms vanwege verhuizing, veelal vanwege overlijden van degene voor
wie gezorgd werd.
Verbindingen eerste lijn: In 2017 hebben diverse Eerstelijnscafés in Breukelen en Maarssen
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn veel verbindingen tussen eerstelijns zorgverleners
onderling en gemeente en zorgverleners gelegd.
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Als gevolg van de afbouw van bovenregionale voorzieningen hebben we lokaal een aantal maatregelen in gang
gezet om goede alternatieven te kunnen bieden. Wij hebben gezorgd voor een gezinshuis in Stichtse Vecht. Wij
hebben bijeenkomsten georganiseerd voor pleegzorgouders. En wij faciliteren het inzetten van aanbod dat
uithuisplaatsing wil voorkomen, zoals In Verbinding en FACT.
Het pilotproject van Handjehelpen ‘Zorgen over en voor psychiatrie’, heeft vanaf 1 juli 2017 een vliegende start
gemaakt. In dit pilotproject worden kinderen en volwassenen met een psychiatrische beperking samen met hun
mantelzorgers gekoppeld aan een vrijwilligersmaatje. Eind 2017 zijn er al 27 koppelingen gerealiseerd in onze
gemeente; er waren voor de hele pilot in totaal 7 koppelingen voorzien. De pilot loopt tot juni 2019. Naast deze
pilot organiseert Handjehelpen in onze gemeente vrijwillige thuishulp en mantelzorgondersteuning voor kinderen
en volwassenen met een beperking of chronische ziekte, voor kinderen met gedragsproblemen, en voor mensen
die al op relatief jonge leeftijd dementeren. In 2017 was sprake van 180 koppelingen. Deze koppelingen staan
voor ongeveer 16.000 hulpuren op jaarbasis.
In 2017 hebben we een groter deel van de kwetsbare jongeren, zonder startkwalificatie of met grote afstand tot
de arbeidsmarkt, in beeld gekregen. De bredere doelgroep vraagt meer investering. Daarvoor is in 2017 een
integrale aanpak opgesteld om deze kwetsbare jongeren toe te leiden naar werk, dagbesteding en scholing. In
2018 wordt dit plan uitgevoerd.
Jeugd-Punt is actief in alle kernen en is in gesprek gegaan met bewoners over jeugd en jeugdoverlast. Verder zijn
zij actief geweest op scholen (o.a. training Maak je niet Druk). Zij hebben verbindingen gelegd met belangrijke
partners, zoals politie, Buurtzorg Jong, GGD-JGZ, scholen en wijkcommissies.
We hebben het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid uitgevoerd. Als onderdeel daarvan hebben we zowel
lokaal als regionaal een jobmatchingsevent georganiseerd voor jongeren. Ook hebben we lokaal een jobhunter
ingezet.
We hebben uitkeringsgerechtigden groepstrainingen aangeboden in de vorm van een ArbeidsTrainingsCentrum.
Ook hebben we een overeenkomst gesloten met Albert Heijn, waarmee we proefplaatsingen (met uitzicht op een
betaalde baan) bieden aan inwoners met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon
te verdienen. Daarnaast zijn we gestart met het aanbieden van werktrajecten voor GGZ-cliënten met een
uitkering. De begeleiding op maat zorgt dat GGZ-cliënten en werkgevers een passende oplossing wordt geboden.
We hebben meer vergunninghouders dan verwacht huisvesting geboden en hen maatschappelijke begeleiding en
juridische ondersteuning gegeven. We hebben de samenwerking met werkgevers geïntensiveerd. Dit heeft onder
andere geleid tot een overeenkomst met McDonalds, waar meerdere vergunninghouders aan de slag konden via
proefplaatsingen.
Met Jongeren Op Gezond Gewicht willen we kinderen laten opgroeien in een gezonde omgeving met een
gezonde leefstijl. In 2017 hebben we met JOGG vooral ingezet op verbindingen met zorgpartners, met name in
Maarssen en Breukelen.
Op 31 januari 2017 is het Transformatieplan sociaal domein vastgesteld. In 2017 is veel tijd en energie gestoken
in het creëren van randvoorwaarden voor het kunnen werken aan de transformatie. Dit heeft een stevige impuls
gegeven aan de noodzakelijke versterking van de ambtelijke organisatie; en heeft onder andere geleid tot
aanpassingen in de interne organisatie van het sociaal domein (nieuwe teams en nieuwe functies).
Regionaal
In Utrecht-West verband zijn de prestatieafspraken met de gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp en Wmo
gemonitord en zo nodig bijgestuurd. In Utrecht West verband is een aantal pilots gestart die bedoeld zijn om de
transformatie op het gebied van Jeugdhulp en Wmo aan te jagen. Deze pilots lopen nu. Wij zijn nauw betrokken
bij de voorbereiding, start en monitoring hiervan.
Wij zijn gestart met een onderzoek naar de doelgroepen van de huidige residentiële voorzieningen en mogelijke
alternatieve woon- en zorgvormen. In de residentiële jeugdhulp leven kinderen en jongeren, vrijwillig of
gedwongen, dag en nacht buiten hun eigen omgeving. Zij verblijven in leefgroepen en worden begeleid door
pedagogisch medewerkers. Het verblijf kan variëren van enkele dagen per week tot de hele week, voor een korte
of langere periode.
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In september 2017 hebben alle gemeenteraden van de PAUW-gemeenten besloten tot de opheffing en liquidatie
van de Gemeenschappelijke Regeling PAUW per 1 januari 2019. Wij zijn gestart met de voorbereiding op de
lokale uitvoering Wsw per diezelfde datum. Wij hebben in december 2017 besloten uw raad voor te stellen dat wij
een Werkbedrijf Stichtse Vecht starten en daarvoor het huidige pand van PAUW Bedrijven in Breukelen wensen
aan te schaffen.
Bovenregionaal
Bovenregionaal hebben we in U10/U16-verband gewerkt aan vele thema’s. De belangrijkste zijn:
Beschermd wonen
In samenwerking met alle maatschappelijke partners is in U16-verband een regionale visie ontwikkeld:
de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16, die in december 2017 in alle
gemeenteraden is vastgesteld.
Aanpak verwarde personen
Er is een lokaal stappenplan opgesteld om voor 1 oktober 2018 te komen tot een sluitende aanpak.
Waar nodig en gewenst sluiten we aan bij de aanpak die voor de U16 gemeenten is geformuleerd.
Vergunninghouders
We hebben een bestuursovereenkomst getekend om de integratie en participatie van
vergunninghouders in 2018 en 2019 lokaal verder te versterken. Hiertoe is een regionaal plan van
aanpak opgesteld.
Bovenregionaal hebben we in de arbeidsmarktregio, via de Utrechtse Werktafel, een drietal concrete actielijnen
vastgesteld voor de periode 2017-2021: een krachtige regio, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de impuls
banenafspraak.
Op het gebied van jeugdhulp hebben we met vijf Utrechtse regio’s (26 gemeenten) samengewerkt. Wij hebben in
2017 met aanbieders afspraken gemaakt over de inkoop van essentiële functies. Dit zijn zware, residentiële
zorgvoorzieningen, al dan niet met een gedwongen karakter. Tevens zijn we gestart met de voorbereiding voor
het opnieuw inkopen van deze essentiële functies.
We stuurden op transformatiedoelstellingen, zoals zorg zoveel mogelijk in het gezin of dichtbij huis organiseren.
In 2017 zijn wij ook gestart met de voorbereiding van de inkoop van maatregelen in het kader van de
jeugdreclassering en jeugdbescherming bij een gecertificeerde instelling en Veilig Thuis per 2019.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:
•
GGD Regio Utrecht (GGDrU)
•
Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven
Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.
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Effect- en prestatie-indicatoren
Verplichte indicatoren Rijk

P/E

Bron

Nulmeting

Doel
2017

Jaarrekening
2017

Doel
2018

Doel
2019

Doel
2020

Aantal banen per 1.000 inwoners in de
leeftijd van 15 tot en met 64 jaar

P

LISA

548

548*

594

550

550

550

% 12 tot en met 21 jarigen met een delict
voor de rechter

P

Verwey
Jonker

1,52%

1,52%

Uitgave per 2
jaar.
Volgende in
2019

1,52%

1,52%

1,52%

% Kinderen tot 18 jaar in een
uitkeringsgezin

P

Verwey
Jonker

2,6%

2,6%

Uitgave per 2
jaar.
Volgende in
2019

2,6%

2,6%

2,6%

Netto arbeidsparticipatie (% van de
werkzame beroepsbevolking ten
opzichte van de beroepsbevolking

P

CBS

68%

67,7%

68,7%

67,8%

67,9%

67,9%

% Achterstandsleerlingen (4 tot en met
12 jaar)

P

Verwey
Jonker

6,4%

6,4%

Uitgave per 2
jaar.
Volgende in
2019

6,4%

6,4%

6,4%

% werkloze jongeren (16 tot en met 22
jarigen)

P

Verwey
Jonker

0,6%

0,6%

Uitgave per 2
jaar.
Volgende in
2019

0,5%

0,5%

0,5%

Aantal personen per 10.000 inwoners
met een een bijstandsuitkering

P

CBS

191

200*

268

205

205

200

Aantal lopende re-integratieuitkeringen
per 10.000 inwoners van 15 tot en met
64 jaar

P

CBS

290

290*

320

290

290

290

% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar
met jeugdhulp

P

CBS

6,7%

6,7%

8,0%

6,7%

6,7%

6,7%

% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar
met jeugdbescherming

P

CBS

0,5%

0,5%

0,7%

0,5%

0,5%

0,5%

% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar
met jeugdreclassering

P

CBS

0,2%

0,2%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

Aantal clienten per 10.000 inwoners met
een maatwerkarrangement WMO

P

GMSD

290

290*

440

290

290

290

*Deze cijfers hebben betrekking op een deel van het jaar 2016 (jaar van opstellen begroting 2017). Per abuis zijn wij vergeten
deze cijfers te extrapoleren voor het gehele jaar. De cijfers in de kolom “jaarrekening 2017 betreffen wél cijfers over het hele
jaar. Dit verklaart de grote verschillen. Bij de begroting 2019 zullen wij dit corrigeren.

Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportage (Berap)
Beleidsafwijking

Verwacht

Extra stimulans (of inspanning) ter versteviging van algemeen toegankelijke voorzieningen.
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2018

Wat heeft het gekost?
Taakveld

Begroting

Begroting

prim itief

na w ijziging

2017
0.7 Algem ene uitkering

0.8 Overige baten en lasten
(stelposten)

Lasten

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO)

6.7 Maatw erkdienstverlening

6.8 Geëscaleerde zorg

7.1 Volksgezondheid

2017

2017

-

-

-

Baten

-23.437.725

-23.359.619

-23.681.656

322.037

Saldo

-23.437.725

-23.359.619

-23.681.656

322.037

Lasten

-

-82.000

-

-82.000

Baten

-

-

-

-

Saldo

-

-82.000

-

-82.000

3.894.333

4.220.280

4.063.959

156.321

-326.958

-326.958

-373.066

46.108

Baten

6.3 Inkom ensregelingen

2017

Saldo

-

6.1 Sam enkracht en burgerparticipatie Lasten

6.2 Wijkteam s

Rekening

Saldo

3.567.375

3.893.322

3.690.893

202.429

Lasten

2.426.420

1.090.710

1.239.583

-148.873

Baten

-

-

-28

28

Saldo

2.426.420

1.090.710

1.239.555

-148.845

Lasten

13.804.576

14.827.311

16.375.428

-1.548.117
1.123.389

Baten

-10.482.610

-10.482.610

-11.605.999

Saldo

3.321.966

4.344.701

4.769.429

-424.728

Lasten

4.749.831

4.109.503

4.312.007

-202.504

Baten

-

-

5.607

-5.607

Saldo

4.749.831

4.109.503

4.317.614

-208.111

Lasten

1.257.221

1.236.321

1.297.535

-61.214

Baten

-284.000

-172.610

-307.125

134.515

Saldo

973.221

1.063.711

990.410

73.301

1.441.972

2.002.171

1.941.442

60.729

Lasten
Baten

-120.287

-120.287

-91.460

-28.827

Saldo

1.321.685

1.881.884

1.849.983

31.901

Lasten

13.048.900

15.681.384

14.983.666

697.718

Baten

-800.000

-800.000

-664.991

-135.009

Saldo

12.248.900

14.881.384

14.318.675

562.709

Lasten

1.180.123

1.249.158

1.477.725

-228.567

Baten

-

-

-2

2

Saldo

1.180.123

1.249.158

1.477.723

-228.565

Lasten

-134.045

2.119.213

1.927.421

2.061.466

Baten

-

-

-1

1

Saldo

2.119.213

1.927.421

2.061.465

-134.044

Totaal lasten

Lasten

43.922.589

46.262.259

47.752.812

-1.490.553

Totaal baten

1.456.636

Baten

-35.451.580

-35.262.084

-36.718.720

Gerealiseerde saldo van baten en lasteSaldo

8.471.009

11.000.175

11.034.092

-33.917

Toevoeging aan reserves

Lasten

1.347.667

1.458.210

17.680

1.440.530

Onttrekking aan reserves

Baten

-391.843

-2.827.756

-1.421.143

-1.406.613

Mutaties reserves

Saldo

955.824

-1.369.546

-1.403.463

33.917

9.426.833

9.630.629

9.630.629

0

Gerealiseerde resultaat
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Toelichting realisatie
Algemene uitkering
Baten
Binnen het taakveld Algemene uitkering hebben wij € 322.037 meer ontvangen dan begroot. Hieronder verklaren
wij de grootste afwijkingen.

De hogere inkomsten zijn het gevolg van Rijksbijdragen (integratie-uitkeringen) via het Gemeentefonds.
Er is € 253.000 ontvangen voor de vergoeding in het kader van de "Verhoogde Asielinstroom" over de periode
september tot en met december 2017. Hiermee worden extra lasten “afgedekt” die het gevolg zijn van het
opvangen van meer vergunninghouders, zoals van bijstandsverlening, bijzondere bijstand en kosten
jeugdgezondheid (GGD).
Vanaf oktober is de specifieke uitkering voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders
overgeheveld naar het gemeentefonds. Het bedrag van oktober tot en met december is daarom onder dit
taakveld verantwoord en bedraagt € 70.000.
Overige baten en lasten (stelposten)
Lasten
Deze stelpost van € 82.000 is samengesteld uit de voorgenomen ombuigingen op het taakveld Samenkracht en
burgerparticipatie, onderdelen Dorps- en buurthuizen en Maatschappelijk werk waar uw raad een ombuiging op
de accommodatiebudgetten respectievelijk inverdieneffecten op de voorveldactiviteiten had voorzien. De
ombuiging op de dorpshuizen is door uw raad ongedaan gemaakt met ingang van het begrotingsjaar 2018, de
inverdieneffecten op de voorveldactiviteiten zijn vanaf 2018 in de begroting van het taakveld Geëscaleerde Zorg
(programma Sociaal Domein) verwerkt.
Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten
Binnen het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie hebben wij € 156.321 minder uitgegeven dan begroot.
Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen:
De onderbesteding bestaat voor ongeveer de helft uit relatief kleine onderbestedingen (minder dan 5% van de
begroting) op beleidsterreinen als algemeen maatschappelijk werk, vrijwillige dienstverlening, jeugd- en
jongerenwerk en toegerekende personeelslasten. Voor de andere helft (€ 72.000) zijn de minderuitgaven het
gevolg van het niet uitbetaalde deel van de subsidie van dorpshuis Nigtevecht. In afwachting van de uitkomsten
van een lopend onderzoek naar de rechtmatigheid van de subsidie is het deel van de subsidie dat voorziet in
subsidiering van de kosten van de hypotheekverplichting opgeschort.
Wijkteams
Lasten
Binnen het taakveld Wijkteams hebben wij € 148.873 meer uitgegeven dan begroot.
Dit is het gevolg van het feit dat er in de begroting te weinig rekening gehouden is met algemene kosten /
beheerskosten zoals:
•
Beheerskosten € 30.000 (kosten huisvesting, tolkdiensten, representatie)
•
Adviesopdrachten etc € 35.000 (Uitvoering interne controle Jeugd en WMO, cliëntervaringsonderzoek,
zorgpension)
•
Lidmaatschappen/automatisering € 29.000 (Schulinck grip op WMO, zicht en grip op zorgmijders,
diverse scripts en dataverzamelingen)
•
Trainingen € 21.000 (Oplossingsgerichte gespreksvoering)
•
Automatiseringslasten voor het pakket I-Samenleving € 39.000.
Inkomensregelingen
Lasten
Binnen het taakveld Inkomensregelingen hebben wij € 1.548.117 meer uitgegeven dan begroot. Hieronder
verklaren wij de grootste afwijkingen:
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De uitkeringslasten van de Bijstand zijn € 1.549.000 hoger dan oorspronkelijk was begroot. De afgelopen jaren is
door de economische crisis en de verhoogde asielinstroom het aantal cliënten toegenomen. De budgetten zijn
niet evenredig meegegroeid. Doordat van de Rijksbijdrage in het kader van de verhoogde asielinstroom
€ 200.000 is ingezet ter dekking van de uitkeringslasten is het tekort uiteindelijk € 1.349.000.
Het Besluit Bijstand Zelfstandigen (BBZ) geeft een nadeel van € 54.000. Dit is ook het gevolg van het groeiend
aantal mensen dat aangewezen is op een bijstandsuitkering.
Om dezelfde reden is ook de bijzondere bijstand overschreden met € 62.000. Met name de uitgaven van de
Collectieve ziektekostenverzekering Minima (CZM) en kwijtschelding gemeentelijke heffingen zijn fors
toegenomen. De overschrijding is (relatief) beperkt gebleven omdat het budget incidenteel is verhoogd met
€ 295.000 voor de toename van de CZM en de toevoeging van de rijksmiddelen voor armoedebestrijding
(€ 200.000).
Een bedrag van € 90.000 is verantwoord om de voorziening dubieuze Bijstandsdebiteuren op het vereiste niveau
te brengen.
De personele lasten zijn € 50.000 voordelig, voornamelijk als gevolg van vacatures die niet het hele jaar ingevuld
konden worden.
Baten
Binnen het taakveld inkomensregelingen hebben wij € 1.123.389 meer ontvangen dan begroot. Hieronder
verklaren wij de grootste afwijkingen:
De belangrijkste oorzaken zijn een hogere Gebundelde Uitkering Participatiewet (Buig) van € 617.000 en een
claim op de Vangnetregeling van € 140.000. Daarnaast zijn de inkomsten uit terugvordering € 260.000 hoger dan
geraamd (€ 200.000 Bijstand en € 60.000 Bijzondere bijstand). De opbrengsten van het BBBZ zijn € 92.000
hoger dan geraamd als gevolg van de hogere verstrekkingen in de vorm van leningen en die vervolgens worden
teruggevorderd.
Begeleide participatie
Lasten
Binnen het taakveld begeleide participatie hebben wij € 202.504 meer uitgegeven dan begroot. Hieronder
verklaren wij de grootste afwijkingen:
De bijdrage aan Pauw Bedrijven over 2017 is € 228.000 nadelig, maar de afrekening over 2016 is € 74.000
voordelig. In verband met de ontvlechting van Pauw zijn er extra kosten gemaakt van € 54.000 met name voor
het onderzoeken van de mogelijkheden voor het oprichten van een "werkbedrijf".
Arbeidsparticipatie
Lasten
Binnen het taakveld arbeidsparticipatie hebben wij € 61.214 meer uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren
wij de grootste afwijkingen:
Aan re-integratie is € 22.000 meer uitgegeven en aan maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders
(nieuwkomers) € 39.000. Gedurende het jaar zijn grote inspanningen verricht om de achterstand in de taakstelling
van het aantal huisvestingen van vergunninghouders in te halen. Hierdoor zijn er meer begeleidingstrajecten
opgestart.
Baten
Binnen het taakveld arbeidsparticipatie hebben wij € 134.515 meer ontvangen dan begroot.
In verband met de verhoogde asielinstroom heeft de gemeente de mogelijkheden onderzocht van het stichten van
een asielzoekerscentrum. Hoewel dit niet is doorgegaan heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
een vergoeding van de voorbereidingskosten uitbetaald van € 125.000.
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten
Binnen het taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) hebben wij € 60.729 minder uitgegeven dan begroot. Dit
wordt voor het grootste deel veroorzaakt door minder uitgaven aan de aanpassing van woningen.
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Maatwerkdienstverlening
Lasten
Binnen het taakveld Maatwerkdienstverlening hebben wij in totaal € 697.718 minder uitgegeven dan begroot.
Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen:
Het transformatiebudget diensten laat een voordeel zien van € 661.000. Voor de transformatie van het Sociaal
Domein is een incidenteel budget beschikbaar gesteld door de Raad, onder andere voor inhuur en het op orde
brengen van de informatisering (Datawarehouse 2.0). Daar de opdracht van de Raad onveranderd blijft, is voor
een doelmatige bedrijfsvoering de uitvoering hiervan wel een vereiste. Wij verzoeken dit incidentele budget
alsnog in 2018 te mogen uitgeven. De financiële dekking blijft hetzelfde, namelijk de risicoreserve Sociaal Domein
conform het Raadsbesluit van januari 2017.
Bij onafhankelijke cliëntenondersteuning (OCO) zien wij een incidenteel voordeel van € 118.000, wat is ontstaan
door een voordelige afrekening over 2016 en de wisseling van contractpartners.
Als gevolg van de gerechtelijke uitspraak (Centrale Raad van Beroep) is de huishoudelijke hulp opnieuw ingericht
met als uitgangspunt voor onze dienstverlening “Schoon huis”. Er is tijdelijk minder gebruik gemaakt van
huishoudelijke hulp, waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan van € 454.000.
De begeleiding WMO valt € 709.000 hoger uit. Het budget voor de WMO is gebaseerd op de uitgaven van 2016.
In het tweede halfjaar van 2017 zien we echter een sterke stijging van het aantal cliënten dat in zorg komt.
Tevens nemen we een stijging waar van de hoogte van de verstrekking per cliënt. Het blijkt dat de inwoner de
weg naar de voorziening beter weten te vinden.
De Jeugdzorg geeft een voordeel van € 169.000 ten opzichte van de begroting. In 2017 heeft een aantal
afrekeningen met leveranciers plaatsgevonden over 2015 en 2016. Dit geeft een incidenteel voordeel van
€ 788.000. De feitelijke uitgaven over 2017 zijn € 619.000 hoger dan geraamd. De stijging van de kosten van
jeugdzorg sluit aan bij de landelijke trend (zoals die al eerder werd voorzien) dat er steeds meer duurdere
specialistische zorg (GGZ) wordt verleend.
Baten
De inkomsten binnen het taakveld maatwerk Dienstverlening zijn € 135.009 lager dan begroot. Dit wordt
grotendeels veroorzaakt door lagere eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp. Er is incidenteel minder gebruik
gemaakt van huishoudelijke hulp (zie tekst bij de lasten), daarom is er ook minder voor de bijdragen ontvangen.
Geëscaleerde zorg
Lasten
Binnen het taakveld geëscaleerde zorg hebben wij € 228.567 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt met name
veroorzaakt door een toename van activiteiten van Samen Veilig (SAVE). Ten eerste betreffen dit de activiteiten
op het gebied van Veilig Thuis (in de leeftijdscategorie 18-). Daarnaast kent de dienstverlening op het gebied van
ondertoezichtstellingen en voogdijzaken een hoge omvang.
Volksgezondheid
Lasten
Binnen het taakveld Volksgezondheid hebben wij € 134.045 meer uitgegeven dan begroot.
Dit moet vooral toegeschreven worden aan de effecten van een begrotingswijzing van € 109.000 van de GGDrU
waar uw raad in het laatste kwartaal van 2017 mee heeft ingestemd. Als dekking voor deze meerkosten zijn toen
de extra middelen van het rijk van ruim € 250.000 opgevoerd omdat de begrotingswijziging met name door de
verhoogde inzet van de GGDrU ten behoeve van asielzoekers nodig was. De extra middelen in verband met de
verhoogde asielinstroom worden in deze jaarrekening verantwoord onder de toelichting bij de algemene uitkering.
Mutaties reserves
Algemeen
De raad heeft besloten de werking van de risicoreserve Sociaal Domein te verbreden naar het hele programma
Sociaal. Dit betekent dat het totale resultaat wordt verevend met de reserve.
De begroting van dit programma geeft een bedrag aan van € 9.630.629. De realisatie exclusief mutaties reserves
bedraagt € 11.034.092. Per saldo wordt een bedrag van € 1.403.463 verrekend met de reserves.
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Toevoeging aan de reserves
Het verantwoorde bedrag van € 17.680 heeft betrekking op een storting in de kapitaallastenreserves. Het betreft
rentetoerekening aan de reserve Nieuwbouw Dorpshuis Loenen.
Toevoeging aan de reserves
Het verantwoorde bedrag van € 17.680 heeft betrekking op een storting in de kapitaallastenreserves. Het betreft
rentetoerekening aan de reserve Nieuwbouw Dorpshuis Loenen.
Onttrekking aan de reserves
Er is € 85.704 onttrokken aan de Reserve Dorpshuis Loenen (kapitaallastenreserve) en reserve Dorpshuis
Nigtevecht ter dekking van de rentelasten.
De verrekening met de reserve Sociaal Domein wordt als volgt berekend:
Programmasaldo (zie algemeen) € 1.403.463
Storting reserves dorpshuizen
€
17.680
Onttrekking Kapitaallastenreserve € 85.704
Saldo tlv risicoreserve
€ 1.335.439
De belangrijkste verschillen die tot deze onttrekking hebben geleid, zijn toegelicht bij de afzonderlijke taakvelden.
Het verloop van de risicoreserve Sociaal Domein is hierdoor als volgt:

Verwacht verloop Risicoreserve Sociaal Domein
2017 Stand 01-01-2017
Onttrekkingen saldo programma Sociaal Domein
Onttrekking kosten wethouder Sociaal Domein
Stand 31-12-2017

5.750.253
-1.335.439
-110.000
4.304.814

Opmerking: De dekking voor de lasten wethouder Sociaal Domein is verantwoord onder programma 1 Bestuur.
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5. Samenleving
Wat wilden we bereiken?
Behoud en versterking van de leefbaarheid, vitaliteit en (lokale) economie:
• Een passend voorzieningenniveau (per kern).
• Een aantrekkelijk ondernemersklimaat.
• Zelfredzame inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
• Een beleefbaar groen en historisch karakter.
• Een toegankelijke vrijetijdsbesteding.
• Een compacte en strategisch waardevolle vastgoedportefeuille.
• Een passende woningvoorraad.
• Jeugdigen ontwikkelen zich tot zelfstandige en betrokken inwoners.
• Goede voorzieningen voor onderwijs, kinderopvang en sport.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?
Uitvoeren van het programma Economie
Economie
Wij hebben het afgelopen jaar een onderzoek verricht naar draagvlak voor parkmanagement. Dit heeft geleid tot
interesse op drie bedrijventerreinen waar ondernemers, Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht (OVSV) en
gemeente samen verder optrekken om tot een uitwerking te komen.
Met de toekomstverkenning Breukelerwaard hebben wij zicht gekregen op een hoogwaardige invulling van
bedrijventerrein Breukelerwaard in combinatie met het stationsgebied Breukelen. Deze is in concept gereed.
Wij hebben draagvlak, urgentie en kansen geïnventariseerd bij (markt)partijen om gebiedsmarketing invulling te
geven. De verkenning is gereed en de uitwerking naar gezamenlijke positioneringsstrategie en marketingplan in
een groeimodel is in voorbereiding. U wordt in 2018 hierover geïnformeerd.
Het afgelopen jaar hebben wij de interesse van snel internet gepeild op bedrijventerreinen en het buitengebied.
Ruim 70% van de bewoners en bedrijven in het buitengebied heeft interesse. Een eerste convenant over
uitvoeringscondities is getekend.
Het eerste kantoorpand aan de Planetenbaan is getransformeerd naar woningen. De transformatie aan de
Planetenbaan wordt voortgezet. Daarnaast zijn diverse kleinere kantoorpanden getransformeerd (o.a. Hema
Breukelen)
Wij hebben met de winkeliersvereniging Hart van Maarssen een uitvoeringsovereenkomst voor de
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Maarssen-dorp 2018-2022 getekend. Uw raad heeft op 19 december 2017 de
verordening BIZ Maarssen-dorp 2018-2022 vastgesteld. Bij een positieve draagvlakmeting start de BIZ met
terugwerkende kracht per 1 januari 2018.
Dit jaar zijn door het accountmanagement ondernemers en ondernemersbijeenkomsten bezocht. Het
accountmanagement wordt per 2018 uitgebreid. Voor de tweede keer is de Rode Loperdag voor ondernemers
georganiseerd op de Dag van de Ondernemer.
De tevredenheid van ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening is ten opzichte van twee jaar geleden
gestegen van een 5,8 naar gemiddeld een 6,4. Naast de verbetering van dienstverlening werken we ook samen
met onder andere OVSV aan de innovatie van (gemeentelijke) inkoop bij lokale ondernemers.
Toerisme en Recreatie
Het afgelopen jaar is één VVV-punt geopend (in totaal zijn er nu zes). Om de fysieke en digitale ontsluiting van
routes te verbeteren hebben wij op 8 november 2017 een convenant ondertekend. Hiermee hebben de Utrechtse
gemeenten en Provincie het Routebureau Utrecht opgericht, dat vanaf 1 januari 2018 operationeel zal zijn.
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Op 6 december 2017 hebben wij het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ondertekend. Door de gekoppelde
uitvoeringsagenda worden natuurlijke, recreatieve en economische waarden in het gebied versterkt.
Om de regionale samenwerking op het gebied van productontwikkeling, marketing en promotie te intensiveren
nemen wij deel aan het samenwerkingsproject Regiostrategie (inter)nationaal toerisme Utrecht. Er is een plan van
aanpak opgesteld over de toekomstige marketingstrategie van Toerisme Gooi en Vecht (voormalig bureau voor
toerisme).
In juli 2017 is het Toeristisch Overstap Punt Maarsseveense plassen gerealiseerd. Voor TOP Vreeland zijn wij
nog in overleg met de dorpsraad over draagvlak en vervolgtraject.
Om de toekomstbestendigheid van de recreatieschappen te verbeteren hebben wij voorstellen gedaan om de
gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de fusie met het
schap Vinkeveense Plassen. Voor Stichtse Groenlanden zijn de regelingen gemoderniseerd om te voldoen aan
de gangbare wettelijke standaarden.
Cultuurbeleid
In mei hebben wij u de Ambitienota Cultuur voorgelegd. Hierbij heeft u aangegeven dat cultuur een prominentere
rol zou moeten krijgen bij de nieuwe raadsperiode. De verbinding cultuur met Sociaal Domein maakt onderdeel uit
van de Ambitienota Cultuur. Voortvloeiend uit deze nota is een aansprekend verhaal opgesteld over de historie
van onze cultuur en landschap. Inmiddels is dit boekje aan uw Raad aangeboden.
Verder hebben we een evaluatie opgesteld van de werking en voortzetting van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichtse Vecht. Het Prins Bernhardfonds stelt zelf nog een evaluatie op, waarna wij de uitkomst ter besluitvorming
voorleggen. Het fonds heeft zich het afgelopen jaar in positieve zin ontwikkeld met een toename van aanvragen
en donateurs, waarvoor een nieuwe ambassadeur aan het werk is geweest.
Zoals wij in de begroting 2017 hadden aangegeven hebben wij in juni Het cultuurpact ondertekend.
Bibliotheek
Het afgelopen jaar zijn door de bibliotheek verschillende projecten opgestart zoals Taalhuis en Digisterker om de
geletterdheid en digitale vaardigheid te verbeteren.
Sporten en bewegen
Het afgelopen jaar hebben we het Sportpunt Stichtse Vecht opgericht, om de kracht van sporten en bewegen nog
meer voor het voetlicht te brengen. Ook hebben we bijgedragen aan het realiseren van een kunstgrasveld voor
ESDO en FC Breukelen. De relatie met onderwijs hebben wij geïntensiveerd: naast het inzetten van
buurtsportcoaches voor gymlessen zijn er ook naschoolse activiteiten georganiseerd. Voor alle doelgroepen zijn
meerdere activiteiten georganiseerd in samenwerking met onze partners.
De gesprekken met betrekking tot het geprivatiseerde beheer en exploitatie van de voetbalparken zijn nog niet
afgerond. De intentie van de verenigingen blijft om dit gezamenlijk op te pakken.
In oktober is de website www.unieksporten.nl gelanceerd, waar het volledige sport- en beweegaanbod voor
mensen met een beperking in de regio is verzameld. Er zijn verscheidene cursussen georganiseerd omtrent
‘ongewenst ‘ gedrag, EHBO en het Veilig Sport Klimaat. In samenwerking met FC Utrecht zijn activiteiten
georganiseerd voor senioren en jongeren.
We hebben ons tevens gecommitteerd aan een nieuwe 3-jarige periode voor JOGG. Ook hebben we ons ingezet
voor de jeugd: het aantal gehonoreerde aanvragen voor het jeugdsportfonds is weer toegenomen.
Met een aantal sportvereniging is het gesprek aan gegaan, om te onderzoeken in hoeverre hun maatschappelijke
rol kan worden uitgebreid. Met re-integratie en dagbesteding WMO wordt hier nader vorm aan gegeven.
De harmonisatie van de hockeyparken hebben wij het afgelopen jaar afgerond. De harmonisatie van de
tennisparken pakken we, vanwege prioritering van taken, in 2018 op.
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De digitalisering van de dienstverlening van ‘t Kikkerfort is in ontwikkeling: de systemen worden geïmplementeerd
(kassa systeem en online kaartverkoop). De website wordt ontwikkeld, het gebruik van social media is
geïntensiveerd.
Speelplaatsen- en terreinen
In 2017 zijn wij verder gegaan met de uitrol van het speelbeleid en het inrichten van een speelruimtenetwerk. Wij
hebben diverse inloopbijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties. In 2017 hebben we nieuwe
speelplekken gerealiseerd in Maarssen-Dorp en Breukelen.
Kansen benutten voor bouwen en wonen
Samen met woningcorporaties, inwoners en private partijen hebben we het platform ‘Wonen’ ingesteld. Ook
hebben we weer nieuwe prestatieafsraken gemaakt met de woningcorporaties.
Voor 2017 hadden wij het doel om van alle nieuw te bouwen woningen 30% sociale (huur- en koopwoningen) te
realiseren. Dit is ook gelukt. In de periode 2014-2017 ligt het percentage sociaal op 29% van alle gebouwde, in
aanbouw zijnde en planologisch geregelde woningbouwplannen. Als we de in ontwikkeling en in voorbereiding
zijnde plannen er bij betrekken, komen we uit op 30%. In 2017 zijn 2 anterieure overeenkomsten fase 1 tussen
gemeente en ontwikkelende partij vastgesteld waarin deze afspraken zijn vastgelegd.
Met woningcorporaties hebben wij gezocht naar geschikte (tijdelijke) locaties voor huisvesting, buiten de reguliere
voorraad, voor de huisvesting van vergunninghouders. Hierbij hebben wij een inventarisatie gemaakt van
geschikte woningbouwlocaties. Deze zijn niet/nauwelijks aanwezig. Veel meer capaciteit valt te behalen in het - al
dan niet tijdelijk - benutten van omgebouwde kantoorruimte. Hiervoor krijgen we ondersteuning van de provincie.
Wij hebben in de begroting aangegeven dat we een omgevingsvisie opstellen. Voor de zomer heeft de mimister
van I&M de invoering van de Omgevingswet uitgesteld tot 2021. Dit heeft ons de tijd gegeven om de
voorbereiding degelijk aan te pakken. We zijn gestart om inzichtelijk te krijgen voor welke specifieke opgave we
staan. Dit hebben we gedaan met een impactanalyse op acht thema’s en een voorlopige ambitiebepaling met
betrekking tot de grotere afwegingsruimte die gemeenten krijgen. De ambitie en impactanalyse zijn de
bouwstenen voor een implementatieplan voor de komende jaren die in 2018 wordt opgesteld. Met deze gedegen
analyse, ambitiebepaling en voorstel voor implementatieplan wordt in 2018 een bestuursopdracht bij de nieuwe
raad opgehaald. De bestuursopdracht is een voorwaarde om te starten met de implementatie van de
Omgevingswet.
In 2017 zijn in nauwe samenwerking tussen de eigenaar van Bisonspoor en de gemeente grote stappen gezet in
de voorbereiding van de revitalisering van het winkelcentrum en de openbare ruimte. De resultaten daarvan zijn
onder meer vastgelegd in een stedenbouwkundig kader, een beeldkwaliteitsplan, een voorontwerpbestemmingsplan voor de realisering van twee woontorens alsmede een inrichtingsplan voor de openbare ruimte.
Omwonenden, winkeliers en andere belanghebbenden worden middels een uitgebreid participatieproces
voortdurend meegenomen.
Uitvoeren de kadernota vastgoed
Gemeentelijke gebouwen of gedeeltes van gebouwen die niet voor maatschappelijk vastgoed (kunnen) worden
ingezet zijn waar mogelijk tegen marktwaarde verhuurd. Daarnaast is leegstand zoveel mogelijk opgevangen met
nieuwe huurders.
Bij de diverse ruimtelijke projecten worden andere aanbieders van maatschappelijk vastgoed meegenomen in de
gesprekken. Wanneer voor partijen geen (geschikt) maatschappelijk vastgoed kan worden aangeboden door de
gemeente verwijzen wij deze partijen naar alternatieve locaties.
Nieuwe verhuur wordt tenminste tegen een kostprijsdekkende huur aangeboden. Zodra ons vastgoed aan een
commerciële partij wordt verhuurd wordt een marktconforme huur gerekend tenzij de kostendekkende huur hoger
is.
Het overdragen van beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed aan derden blijkt in praktijk een lastig
proces. Door bijvoorbeeld een onrendabele exploitatie van een gebouw is het voor derden niet interessant beheer
en exploitatie overgedragen te krijgen.
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De raadscommissie heeft niet ingestemd met de peilnotitie uitgangspunten dorpshuizenbeleid (bezuiniging
geschrapt) dat van invloed is op het proces om met de dorpshuizen tot afspraken te komen. De peilnotitie wordt
hierop aangepast en opnieuw aangeboden aan de raadscommissie.
Het dispositievastgoed dat direct verkocht kon worden is reeds verkocht en overgedragen of in procedure tot
verkoop. Een deel van het dispositievastgoed is op dit moment voor onbepaalde tijd verhuurd, maakt onderdeel
uit van een businesscase of er vindt heroverweging voor behoud plaats. Zodra de situatie voor dit
dispositievastgoed wijzigt, zal het proces voor verkoop worden opgestart.
Onderwijs
Voortzetten van het onderwijsachterstandenbeleid
Bijna alle doelgroepkinderen zijn het afgelopen jaar toegeleid naar een VVE locatie. Het komt niet voor dat
kinderen geen plek hebben.
In het vierde kwartaal heeft een VVE-monitor plaatsgevonden. De adviezen uit de VVE monitor 2016 zijn
opgepakt en verwerkt. Wij hebben gewerkt aan de doorgaande leerlijn en dit in de praktijk gebracht. Uit het
werkveld blijken positieve signalen.
Bevorderen van talentontwikkeling en Integrale Kind Centra (IKC)
Voor de twee kindcentra in Maarssen-Dorp (Kindcentrum Daalse Hoek en Kindcentrum 0-12 jaar) zijn we
afgelopen jaar begonnen met (de voorbereiding van) de Europese aanbestedingen.. De aanbesteding voor IKC 012 jaar is reeds begonnen.
Uitvoering leerplichtwet
Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) heeft aangegeven vanwege de werkdruk extra capaciteit nodig te hebben
voor 2018 en verder. Naar aanleiding hiervan is een regionale notitie opgesteld 'Werken vanuit de voetstappen
van een jongere’. Dit is een aanzet voor een werkwijze waarbij de verschillende lokale aanpakken van de
betrokken gemeenten en de aanpak van het RBL beter op elkaar aansluiten. Besluitvorming vindt plaats in 2018.
Passende onderwijshuisvesting van voldoende omvang
Door afstemming van capaciteit en ruimtebehoefte, met als beleidsinstrument de Uitwerkingen voor primair en
voortgezet onderwijs van het Beleidskader Onderwijshuisvesting Stichtse Vecht 2016, hebben we ook het
afgelopen jaar gezorgd dat de scholen in Stichtse Vecht beschikken over passende huisvesting van voldoende
omvang.
In 2017 hebben wij zoals voorgenomen het beleidskader Onderwijshuisvesting verwerkt in het
meerjareninvesteringsoverzicht. In de loop van 2017 is Ithaka een nevenvestiging geworden van Nuovo ISK
Utrecht.
Kinderopvang en peuterwerk
Wij hebben in 2017 geen lang lopende handhavingszaken gehad. We hebben drie signalen over niet goed
functionerende opvang ontvangen, waardoor we naast de geplande inspecties extra hebben geïnspecteerd.
Alle peuters hebben de mogelijkheid om een voorschoolse voorziening te bezoeken. Dit is in november via de
media (Var, nieuwsbrief) extra onder de aandacht gebracht. Wij hebben gericht actie ondernomen om meer
peuters te bereiken. De effecten zijn nog niet zichtbaar.
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Effect- en prestatie-indicatoren
Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Bron

Huidig niveau

Doel
2017

Jaarrek.
2017

Doel
2018

Doel
2019

Doel
2020

Programma Economie
Bedrijventerreinen:aantal
Bedrijfsinvesteringszones/ondernemersfondsen

P

Meting

0

1

0

3(+2)

3(0)

3(0)

Transformatie kantoren: minder meters

P

Meting

-

5-10%

2%

5%

5%

5%

Transformatie kantoren: Plancapaciteit minder
meters

P

Meting

-

50%

70%

0

10%

5%

Glasvezel: aantal te verglazen
bedrijventerreinen

P

Meting

0

25%

25%

50%

50%

50%

Versterken Kernen en centrumgebieden; aantal
ondernemersfondsen

P

Meting

0

1

1

2(+1)

2(0)

2(0)

Aantal nieuwe toeristische opstappunten
(Top's)

P

Meting

2016=2

4(+2)

3

4

4

4

Aantal nieuwe VVV infopunten
Deregulering: aantalprocessen die nav onder
zoek Sira gedereguleerd zijn

P
P

Meting
Meting

2016=6
0

8(+2)
15

6
8

8
-

8
-

8
-

Dienstverlening Gemeente: algemene
tevredenheid ondernemers

E

Meting

5,9

-

6,4

6,5

-

7

Dienstverlening Gemeente: tevredenheid
ondernemers vergunningverlening

E

KCM

4,9

-

5,7

5,5

-

6

% aantal sporters met een beperking en / of
chronische ziekte

P

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

% aantal sporters 55+

P

+1%

+1%

+1%

+1%

% Aantal vergunningen gemeten t.o.v. het
aantal aanvragen (inclusief meldingen) dat van
rechtswege is verleend

P

Bouwen en wonen
SV
1%

Gegevens
niet
beschikb.

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

Maatschappelijk vastgoed
P
SV

5

2

10(+5) 15(+5)

20(+5)

Aantal verkochte objecten van de lijst met
dispositievastgoed

Sporten en bewegen
RIVM
RIVM

Aantal tot duurzame projecten
getransformeerde vastgoedojecten

P

SV

3

0

5(+2)

7(+2)

9(+2)

% aantal vastgoedobjecten dat voldoet aan
score 3 (redelijk en veiliogniveau)volgens de
NEN 2767.

P

SV

70%

Gegevens
niet
beschikb.

80%

90%

100%%

Toelichting
VVV infopunten
Met het aantal 6, hebben wij binnen Stichtse Vecht het maximale aantal VVV infopunten echt bereikt.
Deregulering
Er zijn 15 producten geselecteerd voor onderzoek, 8 producten zijn onderzocht op dereguleringsmogelijkheden.
De aanbevelingen zijn met uw raad gedeeld (RIB 72/2017)
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Aantal verkochte objecten van de lijst met dispositievastgoed
Met een aantal vastgoedobjecten zijn we momenteel in gesprek met partijen voor verkoop. Voor een groot deel
van de objecten die op de dispositielijst staan, geld dat deze niet op de korte termijn verkocht kunnen worden. Het
betreft vastgoed in verhuurde staat (5 woningen) of vastgoed die onderhevig is aan bijvoorbeeld een lopende
businesscase (raadzaal, gemeentewerven, brandweergarages). Van dit laatste is gezegd dat wij geen vastgoed
verkopen als deze onderdeel uitmaakt van een businesscase. Mede hierom, maar ook omdat er al veel verkocht
is, is het aantal te verkopen vastgoedobjecten summier voor de komende jaren.
Aantal tot duurzame projecten getransformeerde vastgoedobjecten
Het streven was dit jaar de zonnepanelen op de daken te hebben liggen en een klimaat neutrale gymzaal in
Vreeland te hebben. Dat is niet gelukt. We willen medio 2018 met de uitvoering klaar zijn. Het project
verduurzaming is afhankelijk van andere beleidsvelden. o.a. : Het voorstel voor het nieuwe dorpshuizenbeleid
raakt het project verduurzaming en dit maakt de voorbereidingen complexer.
% aantal vastgoedobjecten dat voldoet aan score 3 (redelijk en veilig niveau)volgens de NEN 2767.
Het doel van 2017 is nog niet behaald omdat er in 2017 aanbestedingen zijn geweest betreffende de
elektrotechnische en werktuigbouwkundige gebouw gebonden installaties. De daadwerkelijke uitvoering van deze
contracten zijn gestart eind 2017 en zullen afgerond zijn in 2018. Daarnaast is een werkelijk percentage moeilijk
te noemen omdat niet jaarlijks de panden worden gecontroleerd op de nen2767.
Verplichte indicatoren Rijk

P/E

Bron

Nulmeting

Doel
2017

Jaarrekening
2017

Doel
2018

Doel
2019

Doel
2020

P

LISA

45,2

45,7

44,7

46,2

46,7

47,2

Bruto Gemeentelijk Produkt
(Verhouding tussen verwacht
en gemeten product)

P

Atlas voor
gemeenten

98

< 100

Gegevens
niet
beschikb.

<100

< 100

<100

Aantal bedrijfsvestigingen per
1.000 inwoners in de leeftijd
van 15 tot en met 64 jaar

P

LISA

148,2

148,2

155,3

148,2

148,2

148,2

P

RIVM

47%

46,5%

47%

46%

45,5%

45%

P

BAG

4,5

14,2

14,8

3,8

1,4

5,5

Economie
Functiemenging: de
functiemengingsmatrix (FMI)
weerspiegelt de verhouding
(%)tussen banen en woningen
en varieert tussen 0 (alleen
wonen) en 100 (alleen werken).
Bij een waarde van 50 zijn er
evenveel woningen als banen.

Sport, Cultuur en Recreatie
% Niet-sporters
Bouwen en wonen
Aantal nieuwgebouwde
woningen per 1.000 woningen

Toelichting
Economie
De cijfers van het programma Economie over 2017 zijn nog niet bekend. Wij hebben in de tabel de cijfers over
2016 (laatst bekend) vermeld.
Sport, Cultuur en Recreatie
De cijfers uit 2016 (=nulmeting) zijn de meest recente cijfers. RIVM heeft geen cijfers over 2017 beschikbaar.
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Verplichte indicatoren Rijk

Bron

Nivo
2014/2015

Doel
2017

Jaarrekening
2017

Doel
2018

Doel Doel
2019 2020

Het percentage van het totaal
VSV verkenner
aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat
voortijdig, (zonder
startkwalificatie) het onderwijs
verlaat.
Het aantal leerplichtigen dat niet
Jaarverslag RBL
staat ingeschreven op een school,
per 1.000 leerlingen.

1,4%

1,4%

1,62%*

1,4%

1,4% 1,4%

1,4

1,4

0,3**

1,4

1,4

1,4

Het aantal leerplichtigen dat wel
Jaarverslag RBL
staat ingeschreven op een school,
maar ongeoorloofd afwezig is, per
1.000 leerlingen.

32,3

32,3

24,9**

32,3

32,3

32,3

Toelichting
VSV (voortijdig schoolverlaters- zonder startkwalificatie) cijfers
We zien dat het VSV percentage in schooljaar 2015/2016 is gestegen van 1,4% (2014/2015) naar 1,62%, terwijl
de intentie was dit gelijk te laten zijn aan 2014/2015. Het gaat hier om de uitval van alle scholen. De grootste
uitval is in het MBO. Stichtse Vecht heeft alleen primair en voortgezet onderwijs. De afwijking van de norm zit
binnen Stichtse Vecht vooral in bovenbouw VMBO (Broeckland) en Bovenbouw HAVO voor Broklede (3
leerlingen) en Niftarlake (2 leerlingen). De aantallen VSV ers (3 respectievelijk 2) zijn klein. Een VSV er méér
heeft een grote invloed op het VSV percentage.
In principe zijn de scholen verantwoordelijk voor de VSV cijfers. We hebben daarom een gesprek gehad met de
VO scholen om te onderzoeken wat de oorzaken zijn en of er in positieve zin iets is te veranderen. Broklede heeft
aangegeven o.a. een verzuim coördinator te hebben aangesteld en heeft meer uren beschikbaar gesteld voor de
zorg coördinator.
Absoluut verzuim
Het absoluut verzuim, het aantal leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school, fluctueert nogal. In het
jaarverslag 2015/2016 is het aantal meldingen opgenomen (129) van leerlingen die niet staan ingeschreven. Na
controle blijkt op peildatum 1 februari 2017 het aantal absoluut verzuimers twee te zijn. Het jaarverslag 2016/2017
heeft een totaal van 3 absoluut verzuimers op.
Wij stellen voor, mede gezien het doel van het Thuiszitterspact, geen jongeren langer dan drie maanden thuis in
2020, om een nieuw streefdoel te bepalen voor 2018 e.v. van 0,4 (gemiddeld aantal 4 ).
Ongeoorloofd verzuim
Het aantal leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is fluctueert. In het schooljaar 2014/2015 was dat 32,3 per 1000
leerlingen. Voor schooljaar 2015/2016 was dat 21,7 en voor schooljaar 2016/2017 is dat 24,9. Wij stellen voor om
het nieuwe streefdoel voor 2018 e.v. vast te stellen op 25.

Overzicht gemelde beleidsafwijkingen in de bestuursrapportage (Berap)
Beleidsafwijking

Verwacht

Omgevibgsvisie

2020
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Wat heeft het gekost?
Taakveld

Begroting

Begroting

prim itief

na w ijziging

2017
0.8 Overige baten en lasten
(stelposten)
3.0 Econom ie

4.0 Onderw ijs

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccom m odaties

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, participatie
5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed
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Overige baten en lasten (stelposten)
Lasten
Deze stelpost van € 460.852 is bedoeld om uitgaven op het gebied van onderwijshuisvesting, hetzij incidenteel,
hetzij structureel te bekostigen. Volgens afspraak wordt het niet ingezette deel van de stelpost toegevoegd aan
de reserve onderwijshuisvesting. In 2017 zijn met name in het kader van het Onderwijshuisvestingsprogramma
2017 een aantal incidentele uitgaven aan gebouwenonderhoud, eerste inrichting, tijdelijke voorzieningen en extra
inhuur van derden bekostigd die uit de stelpost moeten worden betaald. Het gaat hier om ruim € 325.000. Deze
kosten worden verantwoord op het taakveld Onderwijs onder de lasten. Volgens de geldende afspraken dient dus
een bedrag van bijna € 136.000 in de reserve onderwijshuisvesting te worden gestort.
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Economie
Baten
Binnen het taakveld economie hebben wij € 77.185 meer ontvangen dan begroot. Dit komt door verhoogde
inkomsten uit woonforensenbelasting en toeristenbelasting die vanwege de aantrekkende economie en
arbeidsmarkt in omvang toenemen.
Onderwijs
Lasten
Binnen het taakveld onderwijs hebben wij bijna € 602.573 meer uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren wij
de grootste afwijkingen.
De kosten van inhuur derden op het onderdeel Onderwijshuisvesting zijn niet begroot en bedragen € 48.000. Dit
bedrag wordt, overeenkomstig uw besluit inzake het Onderwijshuisvestingsprogramma 2017, onttrokken uit de
stelpost Onderwijshuisvesting.
De kapitaallasten vallen ruim € 86.000 lager uit dan begroot. Dit is enerzijds het gevolg van reguliere vrijval van
kapitaallasten en anderzijds het gevolg van latere oplevering van de aanpassingen aan onderwijsaccommodaties
uit het Onderwijshuisvestingsprogramma 2017. De vrijval komt ten gunste van het rekeningresultaat met
uitzondering van een bedrag van ruim € 69.000. Deze kapitaallasten worden onttrokken uit de stelpost
onderwijshuisvesting en vrijval van dergelijke lasten komt volgens afspraak ten gunste van de reserve
onderwijshuisvesting.
De meeruitgaven bij de overige lasten betreffen de kosten van aanpassingen aan onderwijsgebouwen in het
kader van het Onderwijshuisvestingsplan 2017: hiermee was € 278.000 gemoeid. Deze kosten worden, zoals
eerder aangegeven, onttrokken uit de stelpost Onderwijshuisvesting.
Daarnaast werd een bedrag van € 506.000 betaald aan herstel van de schade aan de Franciscusschool, een
uitgave die geheel kon worden gedekt uit de verzekeringsuitkering (zie ook de toelichting onder de baten bij dit
taakveld).
Bovendien werd de ombuigingstaakstelling op de formatie van onderwijshuisvesting, die in 2017 nog van kracht
was, niet gerealiseerd. Dit leverde een overschrijding op van € 70.000. De taakstelling is met ingang van het jaar
2018 als niet realiseerbaar uit de begroting gehaald.
Het leerlingenvervoer heeft in 2017 € 66.000 minder gekost dan begroot, vooral omdat de kosten van de
duurdere individuele voorzieningen lager waren dan ingeschat. We verwachten dat dit voordeel de komende
jaren, na de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer, niet meer zal optreden.
Op het ‘peuterwerk’ hebben wij bijna € 151.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit lijkt in tegenspraak met de
gemeentelijke doelstelling dat voor alle peuters een plek beschikbaar moet zijn in de opvang. Deze
onderbesteding is toe te schrijven aan incidenten zoals subsidieverrekeningen en het niet doorgaan van
projecten, omdat de subsidient er nog niet klaar voor was. Een andere belangrijke oorzaak is het feit dat wij
moesten voorsorteren op de al enkele jaren geleden aangekondigde budgetverlaging van het peuterwerk
ingaande 2018 met € 150.000. We liggen nu dus – financieel gezien – op koers voor de komende jaren.
Baten
Binnen het taakveld Onderwijs hebben wij € 624.005 meer ontvangen dan begroot. Hieronder verklaren wij de
grootste afwijkingen.
Voor het grootste deel kunnen we dit toeschrijven aan de verzekeringsuitkering van € 514.000 die we in verband
met de schade aan de Franciscusschool hebben ontvangen. De overige € 110.000 heeft betrekking op andere
niet begrote baten zoals vergoedingen voor personeel, verrekening van exploitatielasten met schoolbesturen,
meerinkomsten uit leges bij kinderopvang, niet geraamde huurinkomsten van kinderopvangaccommodaties en
andere weinig relevante meer- en minderinkomsten.
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Sportaccommodaties
Lasten
Binnen het taakveld sportaccommodaties hebben wij bijna € 295.760 meer uitgegeven dan begroot. Hieronder
verklaren wij de grootste afwijkingen.
In de eerste plaats hebben wij ruim € 46.000 meer personele lasten toegerekend dan begroot, vooral omdat meer
extern moest worden ingehuurd dan verwacht bij het Kikkerfort. Wettelijke eisen aangaande bezetting en
veiligheid maken deze meeruitgaven onontkoombaar.
Daarnaast hebben we, met name bij de binnensportaccommodaties in beheer bij de gemeente, € 109.000 meer
uitgegeven vanwege tegenvallende onderhoudskosten en meeruitgaven aan schoonmaak. De gemiddelde
ouderdom van de accommodaties en de daarbij niet in de pas lopende meerjarenonderhoudsbudgetten dragen er
toe bij dat deze overschrijdingen moeilijk zijn te voorkomen.
Tot slot laten de accommodaties die voor de gemeente door SFN worden geëxploiteerd een nadelig saldo zien
van € 134.000. De overschrijdingen vloeien met name voort uit nagekomen belastingaanslagen over voorgaande
rekeningjaren (€ 25.000), overschrijdingen op onderhoudskosten (€ 38.000), nagekomen afrekeningen van de
exploitatiebijdragen van de jaren 2014 en 2015 (€ 74.000) en huurderving over het lopende rekeningjaar
(€ 61.000). De huurder van de dansstudio is failliet gegaan en het is niet gelukt een vervangende huurder te
vinden. Contractueel heeft de exploitant daarom recht, na het voldoen aan hun inspanningsverplichting, op
huurcompensatie.
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Lasten
Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hebben wij € 295.107 minder uitgegeven dan
begroot. Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen.
In 2017 is een extra beroep gedaan op de post bestemmingsplannen in totaal € 250.000.
De extra kosten hebben betrekking op het voorschieten van de planschade ad € 130.000 onder andere voor het
project Klokjeslaan en andere diverse andere planschades; het meebetalen aan de oplossing van een Ruimtelijke
Ordeningsvraagstuk ad € 20.000; het inzetten van de gemeenteadvocaat voor het beroep gericht op het
bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord ad € 25.000. Daarnaast is over alle bestemmingsplannen in totaal
€ 75.000 meer uitgegeven.
In totaal waren de uitgaven voor de grondexploitaties begroot op € 1.078.000. De werkelijke uitgaven over 2017
waren € 904.000. Per saldo een voordeel van € 173.000. De grondexploitaties worden deels verrekend met de
algemene reserve grondexploitaties en de balans. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen wij u naar
de paragraaf Grondbeleid en de mutaties reserves.
Voor het jaar 2017 is in de begroting een bedrag opgenomen van € 265.000 dat kan worden besteed voor het
aanjagen van ruimtelijke projecten en afstoten gemeentelijk vastgoed. Uitgangspunt is dat dit bedrag in hetzelfde
jaar wordt terugverdiend door het kostenverhaal en het afstoten van vastgoed. Ten laste hiervan is € 290.000
uitgegeven, een overschrijding van € 25.000.
Dit jaar zijn wij gestart met het project ‘gebruik gemeentegronden’ waarbij het gebruik van gemeentegronden op
orde wordt gebracht. De geraamde uitgaven van circa € 412.000 voor de revindicatie gemeentegronden worden
met circa € 190.000 onderschreden omdat dit uitbestede project later is opgestart dan gepland. Deze kosten
schuiven door naar 2018. Zie tevens de toelichting onder de mutaties reserves.
Voor de verdere planologische ontwikkeling van het centrumplan Breukelen was in de begroting 2017 een bedrag
van € 50.000 beschikbaar. Doordat er nog overleggen zijn tussen de stakeholders en de gemeente zijn er in 2017
bijna geen kosten gemaakt.
Op het budget Overige volkshuisvesting is € 47.000 minder uitgegeven dan begroot. In 2017 zijn minder kosten
gemaakt voor de urgentieverlening voor woningtoewijzingen.
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Baten
Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hebben wij € 550.318 meer ontvangen dan begroot.
In 2017 zijn circa € 500.000 meer legesinkomsten binnengekomen op de omgevingsvergunningen dan begroot. In
het laatste kwartaal zijn aanvragen binnengekomen op basis van grotere projecten die tot de hogere inkomsten
hebben geleid. Tevens is vanuit de liquidatie van WMMN een extra inkomst ontvangen van € 75.000.
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves
In totaal hebben we € 129.035 meer in de reserves gestort dan voorzien. Dit saldo is uit de volgende grotere
afwijkingen opgebouwd.
In de eerste plaats is ruim € 204.000 gestort in de reserve onderwijshuisvesting terwijl daar geen storting was
begroot. Dit bedrag betreft het niet bestede deel van de stelpost onderwijshuisvesting 2017 en de wel begrote
maar niet uitgegeven kapitaallasten onderwijshuisvesting 2017 die conform de geldende afspraken terugvloeien
in de reserve onderwijshuisvesting (zie ook de toelichting onder het taakveld Onderwijs: lasten).
Een andere majeure afwijking betreft de lagere storting dan begroot in de kapitaaldekkingsreserves van
(onderwijs)gebouwen. Deze lagere storting bedraagt € 68.000 en vloeit voort uit de verlaagde rente op
kapitaallasten waarmee in de begroting van de stortingen nog geen rekening was gehouden.

Onttrekking aan reserves
In totaal hebben we € 879.164 minder onttrokken aan de reserves dan voorzien. Dit saldo is uit de volgende
grotere afwijkingen opgebouwd.
Daarnaast hebben wij € 600.000 minder onttrokken aan de algemene reserve. In de Bestuursrapportage 2017
voorzagen wij twee onttrekkingen ter dekking van de lagere inkomsten uit de verkoop van vastgoed (€ 350.000)
en voor de deelprojecten van het ‘project gebruik gemeentegronden’ (€ 250.000). Echter kan het wegvallen van
deze begrote inkomsten opgevangen worden binnen dit programma. Waardoor een onttrekking aan de Algemene
reserve niet noodzakelijk is.
In 2017 was voor de revindicatie een onttrekking voorzien van € 119.000. Gelet op het niet maken van de kosten
in dit jaar is een onttrekking aan de reserve niet nodig.
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De paragrafen
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1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding

Bij de uitvoering van taken krijgt de gemeente te maken met risico’s en ontwikkelingen die financiële gevolgen
kunnen hebben. Het is daarom van belang dat de gemeente beschikt over een buffer van voldoende omvang om
onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. Deze buffer wordt gevormd door het weerstandsvermogen.
Om de benodigde omvang van het weerstandsvermogen te kunnen bepalen is inzicht nodig in de risico’s die de
gemeente loopt, de mogelijke gevolgen daarvan en de maatregelen die genomen kunnen worden om de
gevolgen zo beperkt mogelijk te houden (risicomanagement). Dit stelt de organisatie in staat prioriteiten toe te
kennen aan de benoemde risico’s en de te nemen acties. Risicomanagement en het weerstandsvermogen zijn
met elkaar verbonden en vormen een onderdeel van het financiële beleid van onze gemeente.

Risicomanagementbeleid

Begin 2017 is het risicomanagementbeleid van de gemeente Stichtse Vecht met het vaststellen van de nota
Herziening risicomanagementbeleid herijkt. Met de in de nota opgenomen uitgangspunten is het
risicomanagementbeleid vereenvoudigd en vindt de uitvoering ervan meer in dialoog plaats. Vanaf 2017 geldt het
effect dat een risico kan hebben op het behalen van de doelstellingen van de gemeente als belangrijkste
invalshoek voor het benoemen van risico’s. Vanuit deze invalshoek hebben wij in 2017 de risico’s die tot op dat
moment in het risicomanagementsysteem Naris waren opgenomen gescreend en opgenomen in de
Programmabegroting 2018.
Bij de jaarrekening 2017 kijken wij terug op de ontwikkelingen bij de grootste risicogebieden uit de Begroting
2017. Daarnaast schetsen wij in deze paragraaf de benodigde en beschikbare omvang van het
weerstandsvermogen op basis van het risicobeeld per 31-12-2017. De verhouding tussen deze twee geeft aan
hoe robuust het weerstandsvermogen en daarmee ook de financiële positie van de gemeente is.
Naast het weerstandsvermogen als indicator maken we gebruik van financiële kengetallen zoals solvabiliteit,
schuldquote en structurele exploitatieruimte om mogelijke risico’s voor de financiële positie in te schatten.
Dergelijke kengetallen geven een globaal inzicht in de verwachte financiële ontwikkeling van de gemeente en de
mogelijke effecten daarvan op de financiële positie. De ontwikkeling in de financiële kengetallen komt eveneens
in deze paragraaf aan de orde.

Terugblik grootste risicogebieden begroting 2017
1. Sociaal domein
Omschrijving: Financiële en politiek/bestuurlijke risico’s die samenhangen met de uitvoering van taken binnen het
Sociaal domein. Voor deze taken geldt dat het budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt taakstellend is.
Voor de risico’s binnen het Sociaal domein geldt daarnaast dat de bestemmingsreserve Sociaal domein de eerste
achtervang vormt en pas daarna de Algemene reserve wordt aangesproken.
Terugblik:
Bij het opstellen van de begroting 2017 waren de belangrijkste 5 risico’s binnen het domein:
a. De conjuncturele gevolgen voor de ontwikkeling van de bijstandsaantallen
b. Het hoger/lager uitvallen van het macrobudget BUIG als gevolg van bijstellingen door de rijksoverheid
c. Het te snel afschrijven van de groep 50%-loonwaarde
d. De herstructurering van Pauw-bedrijven
e. Extra kosten als gevolg van oneigenlijk gebruik van pgb’s (persoonsgebonden budget).
Een deel van het risico binnen het Sociaal domein hangt samen met het feit dat de meeste regelingen binnen het
domein zogenaamde open-eind regelingen zijn die voor iedereen toegankelijk zijn. Dat wil zeggen, dat diegene
die er wettelijk recht op heeft zich hierop kan beroepen. Dit bemoeilijkt de sturing op de aanspraken die op de
regelingen wordt gedaan. Hiervan is ook sprake bij de risico’s genoemd onder a. t/m c. Een toename van het
beroep op bijstand dan wel een lagere BUIG-uitkering leidt tot hogere uitkeringslasten. Dit risico heeft zich in
2017 voorgedaan.
Beheersmaatregelen o.a.: Bij de toegang inzetten op meer gerichte actie, te weten: voorliggende voorzieningen,
doorverwijzing naar de keten (uitzendbureaus, terug naar school, startkwalificatie), de inzet van social return en
werkgeversservicepunt. De werkwijze is gericht op uitstroom (resultaatverplichting) en meer inzet op loonwaarde.
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Voor het BUIG-budget geldt dat de gemeente geen invloed heeft op de van de rijksoverheid te ontvangen
middelen. Een overschrijding van de bijstandsuitgaven van meer dan 10% van het budget (meer uitkeringen
bijstandsgerechtigden dan BUIG uitkering) komt voor compensatie door het Rijk in aanmerking. In 2017 was de
ontvangen BUIG-uitkering hoger dan geraamd, de toename was echter onvoldoende om de stijgende
uitkeringslasten op te vangen.
Herstructurering Pauw bedrijven
Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. In deze wet wordt het beschut werken verder beperkt. Een te sterke
focus op de 'oude' doelgroep WSW beperkt innovatie en daarom is herstructurering een opgave.
Beheersmaatregel: In oktober 2017 is besloten de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2019 (streefdatum)
te beëindigen. Momenteel (2018) wordt aan liquidatie gewerkt. In het kader daarvan wordt actief gewerkt aan het
zoveel mogelijk behouden van lopende opdrachten. Gelet op de besluitvorming over de herstructurering van
Pauw bedrijven en de daaruit voorkomende acties is het risico het afgelopen jaar gedeeltelijk afgenomen.
Extra kosten als gevolg van oneigenlijk gebruik pgb’s
Gemeenten zijn verplicht personen met recht op hulp (volgens de regels van de gemeenten) een pgb te
verstrekken. De kans bestaat dat deze personen oneigenlijk gebruik maken van het pgb. Controle op het proces
is minder groot doordat mensen keuzevrijheid hebben in het besteden van het pgb budget.
Beheersmaatregel: Om de kans op extra kosten te verkleinen is in 2017 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van
het gebruik van de pgb’s. In beschikkingen wordt voortaan een getraptheid van zorgverstrekking aangebracht.
De inzet van zorgvoorzieningen is daarbij afhankelijk van de mate waarin zorg effectief kan zijn. Verder zullen
cliënten actief benaderd worden om een beeld te krijgen van hun ervaringen met de via het pgb ontvangen
dienstverlening.
Vanwege de transformatie, de vastgestelde uitgangspunten via de nota Sterke basis en het landelijk verbeteren
van de economische vooruitzichten in het afgelopen jaar, zijn bij het opstellen van de jaarrekening 2017
geactualiseerd. Doordat steeds meer zicht op werkwijzen en de effecten van deze werkwijzen wordt verkregen,
konden de risico’s op het Sociaal domein zowel qua aantal als qua mogelijke impact neerwaarts worden
bijgesteld.
2. Positie verbonden partijen
Omschrijving: Financiële, politiek/bestuurlijke en organisatorische risico's doordat de gemeente zowel
opdrachtgever als eigenaar is en door de afstand waarop gestuurd en verantwoord wordt. Van de
geïnventariseerde gemeentelijke risico’s liggen er een aantal risico’s op het vlak van de verbonden partijen.
Beheersmaatregel: op grond van het risicoprofiel van de betroffen verbonden partij zijn beheersmaatregelen
opgesteld. De maatregelen zijn opgenomen in het risicomanagementsysteem Naris. Daarnaast zijn en worden
werkwijzen ontwikkeld om de sturing en grip op verbonden partijen (verder) te verbeteren. Stichtse Vecht pakt dit
op in samenwerking met regiogemeenten.
Terugblik:
In 2017 is samen met andere gemeenten het U10-risicomanagementmodel opgezet. Dit is een methodiek om, in
samenwerking met verbonden partijen, de grip en sturing te verbeteren. Nadat eerst in een pilot de
aandachtspunten en sturingsvragen zijn bepaald, is in 2017 de 2e fase van de pilot van start gegaan. In de 2e
fase wordt het model getest bij een aantal verbonden partijen (voor Stichtse Vecht: OdrU en VRU), zodat vanuit
beide kanten een beeld van de toepasbaarheid wordt verkregen.
In 2017 hebben zich in de bij de begroting 2017 geïnventariseerde risico’s de volgende ontwikkelingen
voorgedaan:
•
Voor de herstructurering van Pauw-bedrijven heeft besluitvorming plaatsgevonden (zie voor toelichting
punt 1. Sociaal domein en paragraaf Verbonden partijen).
•
BSWW: In 2017 zijn de belastingaanslagen te laat opgelegd. Dit heeft geleid tot hogere kosten in de
bedrijfsvoering BSWW en vanwege de latere ontvangst van belastinginkomsten tot langere
voorfinanciering bij de gemeente. Gelet op de negatieve rente op de geldmarkt op dat moment leidde de
voorfinanciering niet tot een rentenadeel. In 2018 worden de belastingaanslagen op tijd opgelegd
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•

Recreatieschap Stichtse Groenlanden: Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft in november
2017 het recreatieschap vanwege een meerjarig tekort op de exploitatie onder preventief
begrotingstoezicht geplaatst. Het algemeen bestuur (AB) heeft in verband met dit tekort het dagelijks
bestuur (DB) bij het vaststellen van de begroting 2018 opdracht gegeven een begrotingswijziging 2018
voor te bereiden met een sluitende meerjarige exploitatie. De strategische keuzes daartoe worden in het
eerste half jaar van 2018 aan de deelnemende gemeenten aangeboden.

3. Kockengen Waterproof (KWP)
Omschrijving: Financiële risico’s die in eerste aanleg het gebiedsproces betreffen, alsmede het verleggen van de
hoofdriolering en het herstel aan kabels en leidingen om de veiligheid te kunnen garanderen.
Beheersmaatregel: Het project Kockengen Waterproof kent diverse beheersmaatregelen om de gevolgen van
mogelijke risico’s bij de uitvoering van het project te beperken. Dit betreft o.a.:
- De kostenverdeling tussen de betrokken partijen van schade claims is juridisch uitgezocht. Er is een regeling
getroffen voor het verleggen van huisaansluitingen. In overleg met bewoners zal maatwerk worden geboden;
- het uitvoeren van permanente metingen bij aangelegde weghoogtes om versnelde daling vast te stellen;
- op grond van de opgedane kennis bij eerdere fasen, het doen van meer vooronderzoek, extra
grondonderzoek en het uitvoeren van proefsleuven.
De maatregelen zijn gericht op het voorkomen van onvoorziene kosten en/of vertraging in de doorlooptijd van het
project.
Het in Naris benoemde risico “Extra kosten huisaansluitingen - particuliere aansluitingen” heeft zich in 2017
voorgedaan. Er is een aantal claims ontvangen, dat momenteel (februari 2018) conform de beleidsregel
nadeelcompensatieregeling KWP in behandeling is bij een onafhankelijk bureau. Dit bureau brengt advies uit aan
het college. Voor het overige heeft geen van de geïnventariseerde risico’s zich voorgedaan.
De grootste risico’s samen met de overige risico’s kennen per eind 2017 samen een totaalbedrag van 20,05
miljoen euro. Ten opzichte van de Programmabegroting 2017, toen het totaal aan risico’s 21 miljoen euro
bedroeg, is totaal aan risico’s met 0,95 miljoen euro gedaald:
Ingeschat financieel gevolg

Grootste risico’s

Begroting 2017*)

Jaarrekening 2017

€ 6.300.000

€ 2.450.000

2. Verbonden partijen

€ 2.700.000

€ 2.800.000

3. Kockengen Waterproof

€ 2.050.000

€ 2.000.000

1. Sociaal Domein (excl. Verbonden partijen € 1.300.000)

Totaal top 3 risico’s
Overige risico's
Totaal alle risico’s

€ 11.050.000

€ 7.250.000

€ 9.950.000

€ 12.800.000

€ 21.000.000

€ 20.050.000

*) Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 bleek het in de Programmabegroting 2017 opgenomen overzicht
onvolkomenheden te bevatten. Deze zijn in de bovenstaand overzicht in de kolom Begroting 2017 hersteld.

De daling deed zich vooral voor op het Sociaal domein. De overige risico’s geven daarentegen een toename te
zien. Deze risico’s liggen met name op het terrein van de bedrijfsvoering (gijzeling van informatie, beveiliging en
uitval van informatiesystemen, aanbestedingen en Europese regelgeving op het gebied van privacy). Met name
voor de strengere privacywetgeving geldt dat de gemeente bij overtreding met hoge boetes geconfronteerd kan
worden.

Weerstandsvermogen

Op basis van de benoemde risico’s wordt een risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie wordt toegepast omdat
het reserveren van het maximale bedrag van 20,05 miljoen euro ongewenst is. Omdat de risico’s niet allemaal
tegelijk en in hun maximale omvang zullen optreden, kan het aan te houden weerstandsvermogen lager zijn dan
de omvang van de geïnventariseerde risico’s. Uit de risicosimulatie volgt dat het voor 90% zeker is dat alle risico’s
kunnen worden opgevangen met een bedrag van ca. 5,5 miljoen euro. Dat is de benodigde weerstandscapaciteit.
De beschikbare weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht bestaat uit het totaal aan middelen dat beschikbaar is
om de risico's in financiële zin af te dekken:
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Beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2017
Risicodeel Algemene reserve*
(= minimum weerstandsvermogen, o.b.v. inwonertal per 31-12-2017 (64.450))
Stelpost Algemene uitkering

€ 9.667.500
€ 389.648

Stelpost Onvoorzien

€ 70.000

Beschikbare weerstandscapaciteit

€ 10.127.148

*= het voor het opvangen van risico’s bestemde deel van de Algemene reserve. Het bedrag per inwoner is vastgelegd in de
nota Reserves en voorzieningen en bedraagt € 150. De totale omvang van de Algemene reserve kan hier van afwijken.

Naast het weerstandsvermogen zoals dat in de tabel is aangegeven, beschikt Stichtse Vecht voor het ‘opvangen’
van de risico’s in het Sociaal domein en op het gebied van grondexploitaties over twee bestemmingsreserves.
Voor het Sociaal domein is dat de bestemmingsreserve ‘risicofonds Sociaal domein’. Voor de risico’s die uit
grondexploitaties voortvloeien is de ‘Algemene reserve grondexploitaties’ beschikbaar. Voor de risico’s op deze
beleidsterreinen geldt een ander regime. Deze risico’s worden in eerste instantie door de bestemmingsreserves
afgedekt, pas daarna wordt de Algemene reserve aangesproken. Zoals gezegd hebben zich in 2017 risico’s in het
Sociaal domein voorgedaan. De financiële gevolgen daarvan zijn ten laste van de bestemmingsreserve gekomen.
De risico’s uit grondexploitaties worden betrokken in een afzonderlijke risico-analyse en maken op dit moment
geen deel uit van Naris. De uitkomst van de risico-analyse grondexploitaties is opgenomen in de paragraaf
Grondbeleid.
In 2017 heeft voor de geïnventariseerde risico’s geen onttrekking uit de Algemene reserve plaatsgevonden om de
financiële gevolgen daarvan op te vangen.
Ratio weerstandsvermogen
Om te bepalen of het huidige weerstandsvermogen toereikend is, wordt de benodigde weerstandscapaciteit
afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van deze berekening wordt uitgerukt in de ratio
weerstandsvermogen. Voor deze ratio heeft de raad heeft bij de nota Reserves en voorzieningen en de (herijkte)
nota Risicomanagement de norm vastgesteld op 1,0 - 1,4 als minimum en te streven naar een weerstandsratio
tussen 1,4 en 2 (ruim voldoende).
Ratio
weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandcapaciteit

=

€ 10.127.148
€ 5.506.192

De ratio weerstandsvermogen voldoet hiermee aan de door de raad vastgestelde norm “ruim voldoende” (ratio
tussen 1,4 en 2,0). Ten opzichte van de begroting 2017, toen de ratio 2,07 bedroeg is de ratio
weerstandsvermogen afgenomen. Dit heeft met name te maken met de hogere benodigde weerstandscapaciteit
ten opzichte van de begroting. Bij de actualisatie van de risico’s gedurende 2017 is zoals genoemd het aantal
risico’s voor de gemeentebrede bedrijfsvoering toegenomen (cybercrime, privacywetgeving). Naast dat deze
risico’s een hoge kans van optreden kennen is ook het financiële gevolg voor de gemeente, op het moment dat
een dergelijk risico zich manifesteert, hoog.
Verloop ratio weerstandsvermogen
De afgelopen jaren kende de ratio het volgende verloop:
Jaar

Ratio begroting

Ratio Jaarrekening

2013

1,45

2,42

2014

2,58

2,09

2015

2,06

1,92

2016

2,09

2,14

2017

2,07

1,84

1)

1)

In de loop van 2013 zijn risico’s per programma risico’s geactualiseerd en is de huidige wijze van risicomanagement
geïntroduceerd.

Ondanks de inspanningen op het gebied van risicomanagement kunnen zich risico's blijven voordoen. Met het
beschikbare weerstandsvermogen zijn we in staat de financiële effecten van risico’s op te vangen.
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Kengetallen
In artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), is bepaald, dat
gemeenten in hun begroting en jaarverslag diverse financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen
en risicobeheersing moeten opnemen. Aan de hand van deze kengetallen kan de raad zich makkelijker een beeld
vormen van de financiële positie van de gemeente.
Kengetallen

Rekening

Begroting

Rekening

Categorie A

Categorie B

Categorie C

2016

2017

2017

Minst risicovol

Neutraal

Meest risicovol

Netto schuldquote

65%

71%

66%

< 90%

90%-130%

> 130%

Netto schuldquote (gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen)

61%

66%

63%

< 90%

90%-130%

> 130%

Solvabiliteitsratio

26%

26%

25%

> 50%

20%-50%

< 20%

Grondexploitatie

0,07%

0,00%

-0,10%

< 20%

20%-35%

> 35%

Structurele exploitatieruimte

1,24%

0,97%

1,98%

> 0%

= 0%

< 0%

113,62%

113,63%

113,63%

< 95%

95%-105%

> 105%

Belastingcapaciteit

Wat betekenen deze kengetallen?
De netto schuldquote
De quote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een
indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Dit kengetal is als volgt berekend:
het totaal van de vaste en vlottende schulden minus de uitzettingen gedeeld door de jaarlijkse baten. Uit het getal
blijkt dat de schuld van de gemeente net als in 2016 en begroting 2017 overeenkomt met ca. 2/3 deel van alle
(verwachte) baten die bij de gemeente binnenkomen.
De netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)
De berekening is gelijk aan bovenstaand kengetal echter de schuld van de gemeente is in dit geval verminderd
met de financiële activa en kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen.
De solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Dit kengetal is als volgt berekend: het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. Dit geeft een
solvabiliteitsratio van 25 procent voor de gemeente Stichtse Vecht. De ratio bevindt zich daarmee binnen een
‘neutrale’ bandbreedte.
Grondexploitatie
Grondexploitaties kunnen gelet op economische ontwikkelingen een forse impact hebben op de financiële positie
van een gemeente. Indien de gemeente leningen heeft afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige)
woningbouwproject dan heeft zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te
weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de
woningen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de
grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Dit kengetal is als volgt
berekend: de niet in exploitatie genomen gronden gedeeld door alle (verwachte) baten die bij de gemeente in
2017 binnenkomen. Het getal geeft aan dat de gemeente Stichtse Vecht beperkte grondposities (ultimo 2017
zelfs een batig saldo op de grondexploitaties) heeft en daarmee op dit onderdeel weinig risico in haar financiële
positie loopt.
Sructurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en
structurele lasten. Het kengetal is als volgt berekend: De structurele baten minus de structurele lasten
vermeerderd met de structurele mutaties in de reserves gedeeld door alle verwachte baten die bij de gemeente in
2017 binnenkomen. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele
lasten (waaronder de rente en aflossing van leningen) te dekken.
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Belastingcapaciteit
De OZB opbrengsten zijn de belangrijkste eigen belastinginkomsten van de gemeente. De belastingcapaciteit
geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om een financiële tegenvaller in het volgende
begrotingsjaar op te vangen dan wel of ruimte is voor het creëren van nieuw beleid. Stichtse Vecht kent in
verhouding tot het landelijk gemiddelde hoge woonlasten (bron Coelo). De ruimte voor het opvangen van
financiële tegenvallers binnen de belastingcapaciteit afgezet tegen de landelijke norm is daardoor negatief
(categorie C).
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2. Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding

Bij kapitaalgoederen is het niveau van onderhoud direct gekoppeld aan het beschikbaar gesteld budget.
Welke kapitaalgoederen
•
Wegen
•
Kunstwerken
•
Openbare verlichting
•
Watergangen (kade- en oevervoorzieningen)
•
Riolering
•
Groen
•
Speelterreinen
•
Sportterreinen
•
Gebouwen
Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
Met ingang van januari 2017 zijn er twee nieuwe aannemers gecontracteerd voor het beheer van de openbare
ruimte. Onderdeel van de contracten vormt bewonersparticipatie, duurzaamheid, tevredenheid en social return on
investment (SROI). Hieraan is onder meer invulling gegeven door bewoners, wijkraden en –commissies te
betrekken bij uit te voeren acties. Bijvoorbeeld als het gaat om klimaat adaptieve maatregelen (actie ‘steen eruit,
plant erin’). Initiatieven van bewoners zijn in samenwerking gerealiseerd (zie kleurrijkbuiten.nl voor voorbeelden).
Wat betreft het civiele gedeelte is de uitvoering in 2017 naar wens verlopen. De uitvoering van het
groenonderhoud is achtergebleven. In oktober 2017 is het onderwerp groenonderhoud in de commissie fysiek
besproken. Om vereiste verbeteringen te realiseren is een “verbeterplan groen” opgesteld waarvan in 2018 het
effect wordt verwacht.
Wegen
Het onderhoud van wegen is gebaseerd op het beheerplan wegen 2014-2018.Het beheerplan wegen omvat het
planmatig onderhoud van de verharde wegen zodat deze aan de technische en functionele doelstellingen
voldoen. In 2017 zijn ten behoeve van het beheerplan een aantal grote wegen onderhouden zoals het fietspad
Reigerskamp en de rijbaan Vechtensteinlaan te Maarssen, de Luitenant Maltbystraat te Breukelen, de Graaf
Florishof te Loenen aan de Vecht en Kerkplein en omgeving te Vreeland. Het laatste deel van de reconstructie
van de Oostkanaaldijk in Nigtevecht bij de brug is gereed gekomen. De Mijndensedijk is ingericht als een
fietsstraat.Samen met Waternet is de Klompweg te Nigtevecht uitgevoerd, ook zijn de Griendweg en Landweg in
de Bethunepolder opgeknapt als gevolg van de benodigde grondtransporten van de dijkverbetering Nieuweweg.
Daarnaast is er verspreid over de gemeente op meerdere wegvakken planmatig onderhoud uitgevoerd.
Kunstwerken
Onder kunstwerken worden verstaan tunnels, viaducten, vaste bruggen, duikers, (aanleg)steigers en
grondkeringen. Het doel van de kunstwerken is om veilige verkeersroutes in stand te houden, een vrije doorgang
voor de scheepvaart te garanderen en de waterhuishouding op peil te houden. Het is noodzakelijk de
kunstwerken te beheren en onderhouden op veiligheid, duurzaamheid en beschikbaarheid. In 2017 is een groot
deel van het areaal geïnspecteerd met deze gegevens zijn de basis voor het beheer en onderhoudsplan welke in
2018 wordt opgesteld.
Openbare verlichting
Openbare verlichting draagt in belangrijke mate bij aan een verkeersveilige, sociaal veilige en leefbare omgeving.
In 2020 realiseren wij op de OVL een energiebesparing van 20 % ten opzichte van het energieverbruik in 2014,
op dit moment is dat 8 %. Wij verbeteren de kwaliteit van het areaal, door grote vervangingen aan masten en
armaturen toe te passen. Om de energiebesparing te realiseren maken we gebruik van energiebesparende
maatregelen zoals: Led verlichting, het dimmen in de nachtelijke uren en het toepassen van smart OVL.
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Watergangen
Er is in 2017 extra ingezet op de vervanging van beschoeiingen. Met name langs de Vecht was dat plaatselijk
urgent. Bij Nieuwersluis en Maarssen zijn diverse zwakke plekken vernieuwd, in totaal enkele honderden meters.
De Vechtbeschoeiing blijft ook de komende jaren nog een belangrijk aandachtspunt. Ook in het buitengebied
langs vaak smalle wegen, bijvoorbeeld in Spengen, zijn stukken beschoeiing vervangen en verstevigd.
De verandering van het klimaat vraagt om aanpassingen in de openbare ruimte, maar ook in de particuliere
ruimte. Er is in samenwerkingsverband met de waterschappen en inliggende gemeenten gewerkt aan een
stresstest die een eerste inzicht geeft in de kwetsbare locaties op het gebied van wateroverlast en hitte. Bij de
voorbereiding van nieuwe fysieke projecten is klimaatadaptatie een vast onderwerp op de agenda. Zo zijn de
ontwerpen van diverse pleintjes en de extra parkeerplaats bij station Breukelen klimaat-robuuster geworden.
Klimaatadaptatie beperkt zich niet tot de openbare ruimte. In 2017 zijn de eerste inwonersgerichte activiteiten
georganiseerd gericht op wat “U, als inwoner” kan doen.
Riolering
Het onderhoud van de riolering hebben wij uitgevoerd volgens het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2017-2021
dat in mei 2017 is vastgesteld. Het onderhoud omvatte de reiniging van kolken en straatgoten, de reiniging en
inspectie van hoofdriolen (31 km), de reparatie, renovatie en vervanging van hoofdriolen (zoals de Poel in
Breukelen), randvoorzieningen en overstorten, pompen/gemalen met druk/persleidingen en kolken. Daarnaast
zijn er maatregelen uitgevoerd om het functioneren van de riolering klimaatbestendig te maken, zoals het
ontharden van pleinen (bijvoorbeeld het plein aan de Buitenweg bij de Cramerlaan in Zandweg-Oostwaard) en
het creëren van extra waterberging. Daarnaast zijn er ook beleidsdocumenten opgesteld, zoals het
grondwaterbeleidsplan, het uitvoeringsplan GRP en het incidenten rioleringsplan.
Groen
Het beheer van het openbaar groen heeft in 2017 een onvoldoende gescoord en dat heeft veel negatieve
aandacht gegenereerd. Er is in de tweede helft van 2017 veel in gang gezet om het de komende jaren veel beter
te doen. In de laatste maanden van 2017 (plantseizoen) zijn we op veel locaties zichtbaar bezig geweest met het
uitvoeren van groenreconstructies en groot onderhoud, zoals in het park van Maarssenbroek, de boomstructuur
langs de Ruimteweg en diverse plantvakken verspreid door de gemeente.
In 2017 is het Groenstructuurplan (GSP) afgerond, maar de besluitvorming is aangehouden vanwege een
onduidelijkheid in een van de kaarten, die aanleiding gaf tot een check op de brongegevens.
De inspectie van bomen heeft volgens plan plaats gevonden. Opvallend is dat de essentaksterfte, in lijn met het
landelijke beeld, voor veel uitval zorgt onder de essen. De es was altijd een goed in ons landschap en op onze
bodem passende soort die daarom veel is toegepast. Het noodzakelijke verwijderen en waar mogelijk vervangen
heeft geleid tot uitstel van andere gewenste boomprojecten.
Speelterreinen
Op diverse speelplekken, circa 10 locaties, verspreid in de gemeente is in overleg met de bewoners en kinderen
een nieuw speeltoestel gekozen ter vervanging van een verwijderd afgeschreven speeltoestel. Kinderen konden
stemmen waarbij er keuze was uit 3 speeltoestellen. De nieuwe speeltoestellen zijn in het voorjaar van 2017
geplaatst.
Op de andere speelplekken waar een klein afgeschreven speeltoestel is verwijderd, hebben we een tweedehands
speeltoestel van een locatie elders herplaatst.
De speeltoestellen zijn volgens de jaarlijkse planning in juni en juli 2017 geïnspecteerd.
De resultaten van de inspectie 2017 hebben geresulteerd in het repareren van circa 300 speeltoestellen en
verwijdering van circa 40 afgeschreven speeltoestellen verspreid door de gemeente.
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In de lijn van het Beleidskader Buiten Spelen Natuurlijk ‘speelruimte en –voorzieningen’ (2014) zijn er per kern
speelruimtekaarten opgesteld. De speelruimtekaarten worden per wijk of kern toegelicht, waarbij bewoners en
kinderen (2-12 jaar) hun wensen voor de ‘nieuwe’ speelplek(ken) kenbaar maken. Aan de hand hiervan worden
de ontwerpen per speelplek uitgewerkt. Deze ontwerpen worden vervolgens gerealiseerd.
Het beschreven proces is inclusief realisatie van de speelplekken doorlopen in de wijken Spechtenkamp en
Zebraspoor
Sportterreinen
De sportaccommodaties zijn onderhouden conform verantwoord basisniveau, zowel voor dagelijks als voor groot
onderhoud. Er zijn nieuwe kunstgrasvelden gerealiseerd bij ESDO te Kockengen en bij FC Breukelen, waarbij
conform beleid 1/3e van de investeringskosten is bijgedragen. Tevens is er een gebiedsvisie opgesteld voor
sportpark Daalseweide, Zuilen (Utrecht) en Elinkwijk (Utrecht), in samenwerking met gemeente Utrecht. Met de
gebruikers en de Sportraad Stichtse Vecht is het gesprek verder gevoerd over de harmonisatie van beheertaken.
In verband met een langere doorlooptijd wordt dit naar verwachting in Q2 2018 afgerond.
Gebouwen
Het planmatig (technische) onderhoud van panden in eigendom van de gemeente, waaronder de
gemeentekantoren, gebouwen voor sport, welzijn, cultuur, kinderopvang en verhuurpanden enkele
uitzonderingen daargelaten, wordt door de gemeente verzorgd en bekostigd. Afgelopen jaar hebben er nieuwe
aanbestedingen plaatsgevonden met betrekking tot de elektrische en werktuigbouwkundige gebouw gebonden
installaties. In verband met deze aanbestedingen is het planmatig onderhoud op deze onderdelen vertraagd en
zal het grootste deel in 2018 worden opgepakt en ingelopen.

Wat mag het kosten?
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3. Financiering
Inleiding

De paragraaf financiering is een verplicht onderdeel van de begroting en jaarrekening. De verplichting hangt
samen met de invoering van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). De wet geeft richting aan de
wijze waarop invulling moet worden gegeven aan de treasuryfunctie. De kaders gesteld in de wet zijn vertaald in
het ‘Treasurystatuut 2014 gemeente Stichtse Vecht’.

Deze paragraaf doet verantwoording over de – bij de begroting 2017 – geformuleerde beleidsvoornemens op het
gebied van de treasury en geeft inzicht in de gerealiseerde resultaten.
Financiering
In het begrotingsjaar 2017 werd veel geïnvesteerd in de realisatie van geplande investeringen. De hiermee
gemoeide lasten hebben geleid tot een doorlopende financieringsbehoefte. Hierin werd binnen de kaders van de
Wet fido voorzien door het aantrekken van kortlopende geldleningen (geldmarkt).
Over heel 2017 was de rente bij opgenomen kortlopende geldleningen negatief. Met andere woorden: voor
opgenomen (kortlopende) geldleningen werd rente ontvangen in plaats betaald. Als gevolg hiervan werd in 2017
op de rente voor kortlopende geldleningen een voordeel gerealiseerd van € 85.636 (lagere lasten € 24.353 en
hogere baten € 61.283).
De financieringsbehoefte heeft er tevens toe geleid dat er in 2017 een fixe – lening van € 10,0 miljoen
noodzakelijkerwijs geherfinancierd moest worden in welk verband er een nieuwe geldlening ad. € 10,0 miljoen op
de kapitaalmarkt werd aangetrokken.
De leningportefeuille van de gemeente Stichtse Vecht heeft zich in 2017 als volgt ontwikkeld.
Ontwikkeling leningportefeuille 2017
Oorspronkelijke
hoofdsom
Leningportefeuille per 1 januari 2017

93.500.000

Mutaties 2017
BNG, aflossingen leningnummer 40.106.836
BNG, herfinanciering nieuwe lening, leningnummer 40.111.366
Leningportefeuille, overige aflossingen 2017

10.000.000 –
10.000.000
5.841.000 –

Leningportefeuille per 31 december 2017

93.500.000

Rente

Restant
hoofdsom
68.611.105

2,70%
0,60%

62.770.105

Rente
Macro economische factoren zijn van invloed op de rente ontwikkeling. Om bestedingen te stimuleren en prijzen
aan te jagen heeft de Europese Centrale Bank (ECB) lenen goedkoop en sparen onaantrekkelijk gemaakt. Deze
crisismaatregelen hebben ook in 2017 geleid tot een zeer lage rente op de geld– alsook op de kapitaalmarkt.

Rentetoerekening

In de notitie ‘Rente 2017’, behorend bij het vernieuwd Besluit begroting en verantwoording (BBV), wordt
ingegaan op de verwerking van de rentelasten en –baten in de begroting en jaarstukken. Doel van de notitie is
het bevorderen van een eenduidige handelswijze met betrekking tot de rente door gemeenten (harmonisatie),
het stimuleren dat de (verwachte) werkelijke rentelasten in de begroting en jaarstukken opgenomen worden en
het eenduidig inzichtelijk maken van de wijze waarop gemeenten met de rente zijn omgegaan (transparantie).
De notitie ‘Rente’ van de commissie BBV is verplicht bij het opstellen van de begroting en jaarstukken 2018.
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Renteschema
A

Externe rentelasten over korte en lange financiering

B

Af: externe rentebaten

1.588.520
212.897

Totaal door te rekenen externe rente

1.375.623

C1

Af: Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

C2

•
•
•

•

Af: rentelasten projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden
toegerekend
Af: rentelasten doorverstrekte leningen aan woningcorporaties en hypothecaire
geldleningen aan ambtenaren en (vm) personeel
Bij: rentebaten doorverstrekte leningen aan woningcorporaties en hypothecaire
geldleningen aan ambtenaren en (vm) personeel (toerekenen aan betreffend
taakveld)
Af: rentelasten riolering

-47.789
47.789

Af:

0

Saldo door te rekenen externe rente

1.375.623

D1

Rente over eigen vermogen (kapitaaldekkingsreserves)

413.729

D2

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)
Aan taakvelden toe te rekenen rente (programma’s inclusief overzicht overhead)

1.789.352

E

Af: Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (rente omslag)

3.297.063

F

Renteresultaat op het taakveld treasury

1.507.712

Renterisiconorm
De risico’s van renteonzekerheid op de gemeentelijke leningportefeuille worden uitgedrukt in de renterisiconorm,
bij ministeriële regeling vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal.
De onderstaande berekening laat zien dat ook in 2017 is voldaan aan de vereisten zoals die in Wet fido aan de
renterisiconorm gesteld worden.
Berekening renterisiconorm, begrotingsjaar 2017 t/m 2020
Begrotingsjaar (bedragen
x 1.000)
Berekening renterisico
1

Renteherzieningen

2
A

2017

2018

2019

2020

0

0

0

747

Betaalde aflossingen

16.118

7.130

7.142

6.408

Renterisico (1+ 2)

16.118

7.130

7.142

7.155

122.000

128.000

128.000

128.000

20%

20%

20%

20%

24.400

25.600

25.600

25.600

Berekening renterisiconorm
3

Begrotingstotaal

4

Percentage (Wet fido)

B

Renterisiconorm

Toets renterisiconorm
B

Renterisiconorm

24.400

25.600

25.600

25.600

A

Renterisico

16.118

7.130

7.142

7.155

8.282

18.470

18.458

18.445

Ruimte (+) / Overschrijding (-): B – A
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Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet bepaalt het maximum waarmee liquiditeitentekorten met kortlopende geldleningen met een
rente typische looptijd korter dan één jaar gefinancierd mogen worden. De gemiddelde korte financiering wordt
bij aanvang van ieder kwartaal getoetst aan de kasgeldlimiet, voor de gemeente Stichtse Vecht berekend op €
10,3 miljoen.
Kasgeldlimiet 2017 (bedragen x 1 miljoen)
Begrotingstotaal 2017

122

Percentage (Wet fido)

8.5%

Kasgeldlimiet

10,3

Gemeentelijke garantstellingen
Evenals in voorgaande jaren heeft de gemeente Stichtse Vecht onder voorwaarden garantstellingen verstrekt op
geldleningen aan woningcorporaties en aan instellingen die activiteiten ontplooien op het gebied van het
algemeen maatschappelijk nut. Hierbij kunnen zich solvabiliteitsrisico’s voordoen, te definiëren als de mate
waarin de instelling c.a. in staat is aan haar kort- en langlopende (financiële) verplichtingen te voldoen. Risico’s
als bedoeld hebben zich in 2017 niet voorgedaan.
Hypothecaire geldleningen aan (voormalig) personeel
De voormalige gemeente Breukelen heeft het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan eigen personeel
gefaciliteerd. Na de gemeentelijke herindeling voert de gemeente Stichtse Vecht het beheer over de hypothecaire
leningportefeuille.
Met het in werking treden van de Wet fido is het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan het eigen
personeel niet langer toegestaan in welk verband het beleid er op gericht is de portefeuille zo snel als mogelijk tot
nihil terug te brengen. Inmiddels hebben 32 van de 38 (voormalig) personeelsleden hun hypothecaire
verplichtingen bij de gemeente Stichtse Vecht volledig afgelost.
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4. Bedrijfsvoering
Inleiding
Onder bedrijfsvoering wordt verstaan: het sturen en beheersen van alle primaire en ondersteunende processen
in een organisatie. Wij willen een organisatie zijn die voortdurend verbetert en vernieuwt. Een organisatie die
blijft innoveren en nadenkt over de wijze waarop de kwaliteit van onze medewerkers kan worden ingezet.
Daarvoor is een open cultuur nodig waarin we leren, verbeteren en samenwerken nog meer willen bevorderen.
Ontwikkeling organisatie
Onze samenleving is continue in beweging en verandert snel. De digitalisering neemt toe, we werken meer
samen in netwerken en inwoners en bedrijven verwachten een andere rol van de lokale overheid en wij van hen.
Het gaat niet alleen meer om ‘in control zijn’, betrouwbaarheid en een vaste inrichting. Van ons wordt ook
gevraagd om los te laten, vertrouwen te geven en samen met partners in (tijdelijke) netwerken opgaven op te
pakken. Waarden veranderen waarbij oude en nieuwe waarden soms op gespannen voet met elkaar staan.
Als organisatie willen wij proactief meebewegen in deze veranderingen. Om deze reden heeft de organisatie in
2017 de visie DOE! opgesteld. De visie beschrijft hoe onze ambtelijke organisatie in 2020 wil werken. In de basis
komt het er op neer dat wij ons werk toetsten op wat voor onze inwoners en ondernemers van belang is.
DOE! staat voor de drie kernprincipes van onze organisatie:

•
•

•

Omgevingsgericht: een open en wendbare netwerkorganisatie waarin de
omgeving centraal staat
Digitaal en datagestuurd: beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering en
besluitvorming gebeurt zoveel mogelijk digitaal en op basis van
betrouwbare informatie
Effectief en innovatief: we werken gestandaardiseerd waar het kan en
wendbaar en vernieuwend waar mogelijk.

De visie DOE! is onder andere in de teamopdrachten uitgewerkt. In de teamopdrachten geeft elk team jaarlijks
haar prioriteiten aan. In 2017 is er voor het eerst ook een gezamenlijke – team overstijgende – teamopdracht
opgesteld. Hierin benoemen teamleiders en programmanagers de organisatie brede ontwikkelingen en acties met
als doel de organisatie het komende jaar een stevige impuls te geven op de organisatiethema’s Datagericht &
Digitaal, Omgevingsbewust, Effectief & Innovatief.
Om onze omgeving optimaal te kunnen bedienen zijn we agile gaan werken. Dat betekent dat we processen
versimpelen en versnellen (lean), in multidisciplinaire teams sneller tot producten komen (scrum) en we de
dienstverlening vanuit onze omgeving verbeteren (klantreizen). Het resultaat geeft een innovatieve en snelle
dienstverlening die beter is afgestemd op de wensen van onze omgeving. Voor al deze werkvormen zijn intern
mensen opgeleid.
Onder andere door een impuls van jonge professionals hebben wij in 2017 verder kunnen bouwen aan de
realisatie van een toekomstbestendige professionele organisatie. De wijze van werven, selecteren en overtuigen
hebben tot resultaat geleid. Per 1 januari 2016 telde onze organisatie 42 collega’s van 35 jaar of jonger. Per 1
januari 2018 is dat aantal opgelopen tot 110 collega’s. Dit geeft een positieve impuls aan het samenwerken van
ervaren ambtenaren en een nieuwe professionele lichting met een frisse blik. Met als doel de ontwikkeling van
medewerkers te waarborgen is het interne opleidingsprogramma geprofessionaliseerd. De inspiratiesessies die
voorheen intern georganiseerd zijn, werden in 2017 ook opengesteld voor inwoners, ondernemers en raadsleden.
Dit bevordert contact.
Met als doel medewerkers zich verder te laten ontwikkelen op rollen buiten functie is in 2017 nog meer ingezet op
‘rol boven functie’. Dit heeft een imposante groep van verschillende experts opgeleverd, mensen die los van hun
functie inzetbaar zijn bij bepaalde activiteiten. Dit versterkt de organisatie, middels het delen van kennis en
ervaring en evalueren, een lerende organisatie neer te zetten.
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Huisvesting
De raad heeft in december 2016 besloten tot het realiseren van de raadzaal op de bovenverdieping van het
Koetshuis Boom en Bosch te Breukelen. Bouwkundige en financiële tegenvallers zijn medio 2017 aanleiding
geweest de raad voor te stellen de raadzaal niet op de bovenverdieping maar op de begane grond te realiseren.
Tijdens zijn vergadering van 16 december 2017 heeft de raad ingestemd met dit plan en het beschikbaar stellen
van een krediet voor het herstel van de fundering van het Koetshuis. Als alles volgens planning verloopt zal de
nieuwe raadzaal na de zomer van 2019 in gebruik kunnen worden genomen.
Inkoop- en aanbesteding
De inkoopfunctie is in 2017 verder geprofessionaliseerd. Op basis van een succesvolle pilot is in 2017 het werken
met de nieuwe inkoopapplicatie Negometrix organisatie breed ingevoerd terwijl het meten van klanttevredenheid
in 2017 verder is voortgezet en gedigitaliseerd.
Het inkoopbeleid geeft verder veel aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit is ingevuld
door, naast de lokale programma’s zoals Social Return, ook aan te sluiten bij regionale en landelijke initiatieven.
Eind 2017 heeft Stichtse Vecht het MVI Manifest ondertekend. Met behulp van dit landelijke programma
intensiveren wij onze bijdrage aan Social Return, stimulering locale economie, duurzaamheid en innovatie”
Informatisering en Automatisering
In het kader van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) hebben wij onze uitwijklocatie (Brandweerkazerne
Maarssen) toegerust met een glasvezelinfrastructuur. Hiermee kunnen wij de dienstverlening naar onze
inwoners en bedrijven tijdens calamiteiten in het gemeentekantoor garanderen. Met de aanschaf en
implementatie van een ICT architectuurapplicatie is de inzichtelijkheid tussen processen en IT sterk verbeterd en
daarmee ook de keuze voor vernieuwing van de dienstverlening. Op basis van de VNG – agenda 2020 is een
systeem ingericht (datahub) waarmee data – analyses voor het Sociaal Domein ondersteund worden. Tevens is
ingezet op het digitaal afhandelen van paspoortaanvragen, zijn voorbereidingen gestart voor het digitaal werken
vanuit de vakapplicaties bij vergunningverlening en Sociaal Domein (zaakgericht werken) en worden maatregelen
vanuit de Baseline Informatie Beveiliging gemonitord.
Op het gebied van integrale informatievoorziening zijn in 2017 onder andere de volgende activiteiten ontplooid:
•
het actualiseren en vaststellen van de I – visie
•
het toetsen van de cloud – strategie bij de aanschaf van nieuwe applicaties als voorbereiding op de cloud –
overgang
•
het, op basis van EU aanbesteding, onderbrengen van het technisch ICT – beheer en clouddiensten bij een
externe partij
•
het, op basis van herijking van de ambtelijke organisatie, inzetten op uitbreiding van personele capaciteit bij
het applicatiebeheer, ketenbeheer en digitale koppelingen
•
het starten van de Stuurgroep Informatie Management waarmee sturing op de uitvoering van de agenda
2020 gerealiseerd is
•
het stimuleren en intensief ondersteunen van het gebruik van het zaaksysteem.
In het voorjaar van 2017 is vanuit een regionaal e – depot onderzoek en -project een eindrapport gepresenteerd
waarin ook onze gemeente en het Regionaal Historisch Archief (RHCVV) hebben geparticipeerd. In het
eindrapport is de huidige stand van zaken van de digitale informatievoorziening bij gemeenten en archiefdiensten
in de regio in beeld gebracht. Geconcludeerd werd dat er nog veel werk te doen was. Met het eindrapport is
tevens het stappenplan geleverd waarmee gemeenten en archiefdiensten aan de slag kunnen. Op basis van een
toekomstverkenning door de gemeenten voor de archiefdiensten werd in 2017 besloten om te kiezen voor het
scenario van een ‘versterkt zelfstandig’ RHCVV met een robuuste digitale archiefbewaarplaats c.q. e – depot
zodat informatie langdurig duurzaam en veilig bewaard en beschikbaar is en blijft voor gemeenten en haar
burgers.
De uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek door de Archiefinspectie uit 2016 zijn vertaald in
verbetermaatregelen voor het informatiebeheer en de archivering. De verbetermaatregelen zijn in 2017 door de
directie en het gemeentebestuur vastgesteld en zullen in 2017 en volgende jaren verder geïmplementeerd
worden.
In het kader van informatiebeveiliging zijn er in 2017 diverse resultaten behaald waarmee de informatieveiligheid
beter geborgd is. Ook is er steeds meer aandacht voor privacy gerelateerde zaken. Er zijn in 2017 steeds meer
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vragen uit de organisatie gekomen met betrekking tot privacy wet- en regelgeving wat aan toont dat de
bewustwording met betrekking tot privacy en het goed omgaan met persoonsgegevens van onder andere onze
inwoners en medewerkers is toegenomen.
Op het gebied van informatiebeveiliging en privacy zijn in 2017 de volgende resultaten behaald:
•
Het wachtwoordbeleid is door de directie goedgekeurd. Het beleid heeft ten doel de onbevoegde
toegang tot informatie en ICT-voorzieningen te beperken door specifieke eisen te stellen aan
wachtwoorden;
•
Voor correcte afhandelingen van incidenten is het incident managementproces ingericht. Dit moet
leiden tot adequate afhandeling van incidenten en om toekomstige incidenten tegen te gaan;
•
Informatieveiligheid behoort steeds meer als een standaard onderdeel van projecten. In de beginfase
van een project wordt advies ingewonnen alvorens het project van start gaat. Dit is een positieve
ontwikkeling waarmee wordt voorkomen dat later in het proces herstelwerkzaamheden moeten worden
uitgevoerd om aan de beveiligingseisen te kunnen voldoen;
•
Voor de implementatie van de AVG hebben de CISO en de PO gezamenlijk een team overstijgende
opdracht opgesteld: het jaarplan 2018 Privacy en Informatiebeveiliging. Hiermee is er een team
overstijgende samenwerking ontstaan.
•
Er is in 2017 vaker gebruik gemaakt van de interne meldingsprocedure bij (het vermoeden van)
datalekken. Dit is een positieve ontwikkeling.
•
De inzet van bezoekersregistratie ter bevordering van fysieke toegangsbeveiliging.
Financiën
Om de horizontale sturing en verantwoording door de raad te versterken is het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) per 1 juli 2016 vernieuwd. De uitgangspunten van het vernieuwd BBV zijn in 2017
verwerkt en gevolgd.
In 2017 is het aantal bestuursrapportages teruggebracht tot één (zomer)rapportage waarin verantwoording wordt
afgelegd over de financiële én inhoudelijke voortgang van een representatief deel van de begrotingsuitvoering.
Hiermee is een volgende stap gezet in de doorontwikkeling van de P&C cyclus.
Onderzoeksprogramma 2017
In het kader van de ‘Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek gemeente Stichtse Vecht’
(Gemeentewet, artikel 213a) is in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam het integriteitsbeleid van
de organisatie en het college geëvalueerd. De Raad heeft besloten zich bij deze evaluatie aan te sluiten; ook het
integriteitsbeleid van de Raad is geëvalueerd.
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een verbeterplan opgesteld waarvan met de uitvoering
inmiddels een aanvang is genomen. Zo zijn ook de integriteitsregelingen die betrekking hebben op politieke
ambtsdragers geactualiseerd en door de Raad vastgesteld. Ook is het afleggen van de ambtseed door
medewerkers weer ingevoerd.
Loonsom personeel
In onderstaande tabel geven wij een inzicht in de loonsomontwikkeling 2017 inclusief inhuur extern personeel.
Binnen Stichtse Vecht hanteren we de norm dat er maximaal 10% van de loonsom mag worden ingehuurd. Uit
onderstaande tabel blijkt dat we in 2017 onder de norm zijn gebleven.

Sinds het bestaan van Stichtse Vecht is de loonsom jaarlijks overschreden als gevolg van de plaatsing en de
leeftijdsopbouw van het personeel. Daarnaast overschreden wij de laatste jaren de inhuur vanwege de transities
binnen het Sociaal domein. Met de volgende ingezette maatregelen sturen wij op de loonsom en het
toekomstbestendig maken van de organisatie:
•
De strategische personeelsanalyse;
•
Training, opleiding en doorstroming;
•
Aantrekken van nieuw (jong) talent;
•
Bevorderen van mobiliteit;
•
Afscheid nemen van personeel die niet (meer) mee kunnen en willen komen;
•
Inhuur van extern personeel.
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Door deze maatregelen is er in 2017 binnen door de door uw raad gevoteerde budgetten voor het eerst ruimte
ontstaan. Deze ruimte hebben wij gestort in de voorziening voormalig personeel. Hierdoor kunnen wij het beleid
om onze organisatie vitaal te houden komende jaren voortzetten.
Met het gerichter sturen op de loonsom en het terugbrengen van inhuur naar het bestuurlijk vastgestelde
inhuurpercentage hebben wij, zoals blijkt uit de met uw raad gevoerde debatten over spoorboekje
bestemmingsplannen en groenonderhoud, niet altijd de juiste keuzes gemaakt. We hebben uw raad toegezegd dit
in de toekomst te voorkomen.
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Toelichting overzicht overheadkosten
Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen.
Archief
Voor 2017 is incidenteel een budget van € 75.000,- beschikbaar gesteld voor het digitaliseren van bouwdossiers.
Dit bedrag is grotendeels niet gebruikt en wij verzoeken u het resterende bedrag € 72.685 over te hevelen naar
2018. Het geld is niet besteed in 2017, omdat in projectgroep verband eerst de gebruikseisen voor de
digitalisering zijn gedefinieerd en er georiënteerd is op de ervaringen van andere gemeenten. Daarnaast hebben
we een pilot voorbereid en gedraaid met de bewerking en digitalisering van oude bouwdossiers.
Gemeentehuis Maarssen
Binnen het budget voor het Gemeentehuis Maarssen hebben wij € 542.210 meer uitgegeven dan begroot.
Dit zijn de kapitaallasten die worden gedekt uit de bestemmingsreserve "huisvesting ambtelijk en bestuurlijke
organisatie". Deze waren in 2017 niet begroot.
I&A hard en software
Voor het budget I&A hard- en software hebben we minder uitgegeven dan begroot.
Dit is grotendeels ontstaan doordat de werkelijke kapitaallasten € 160.592 lager zijn dan begroot. De uitvoering
van een aantal geplande I&A investeringen heeft vertraging opgelopen. De kapitaallasten worden pas geboekt
één jaar na gereedkomen van de investering.
Juridische ondersteuning
Voor juridische ondersteuning hebben wij € 77.480 meer uitgegeven dan begroot.
In 2017 hebben wij meer beroep moeten doen op onze huisadvocaat dan was voorzien. Dit had onder andere
betrekking op begeleiding bij complexe bestuurlijke dossiers, aanbestedingsdossiers en de vele dossiers met
betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
HRM Overig
Op HRM overig hebben wij € 90.418 minder uitgegeven dan begroot.
Vanaf 2017 kunnen medewerkers van Stichtse Vecht bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar en ouder gebruik
maken van het generatiepact. Dit houdt in, 20% minder werken tegen inlevering van 10% salaris met behoud van
pensioen opbouw. Het voordeel van het generatiepact wordt gereserveerd om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst te kunnen nemen. Ondanks inspanningen is het pas aan het eind van 2017 gelukt om 1
medewerker op een passende functie in dienst te kunnen nemen.
Langdurig verzuim
Voor langdurig verzuim is een jaarlijks budget beschikbaar om teammanagers ingeval van langdurig verzuim in
de gelegenheid te stellen passende maatregelen te nemen. In 2017 hebben wij € 76.000 minder uitgeven dan
begroot.
Overhead personeelslasten
De overhead personeelslasten bestaat uit; de loonkosten van leidinggevende, ondersteunende teams en de
indirecte personeelskosten, zoals voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). In 2017 is er
totaal € 432.061 minder uitgegeven dan begroot. De grootste afwijkingen worden toegelicht.
Op de teams is totaal € 512.089 over aan loonsom. Dit betreft onder andere niet ingevulde vacaturegelden,
inkomsten voor detachering en bijdragen UWV. Daarnaast is er voor dit onderdeel een bedrag van € 212.699 in
de voorziening voormalig personeel gestort.
Op de indirecte personeelslasten is een bedrag van € 132.671 minder uitgegeven dan begroot. Dit is de bijdrage
van de gemeente Weesp voor overheadskosten (met betrekking tot de uitvoering van de administratie van
Sociale zaken) van € 300.000. Uit deze bijdrage is € 152.958 aan een bureau voor het vervullen van de vacatures
in het Sociaal Domein zoals is gemeld in de Bestuursrapportage 2017.
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5. Verbonden partijen
Inleiding
Een Verbonden Partij is een partij waarin de gemeente zowel een bestuurlijk en een financieel belang heeft. De
visie en het beleidskader met betrekking tot de Verbonden Partijen is vastgelegd in de Nota Verbonden partijen
2014. In de uitwerking van de coördinatie en sturing op de Verbonden Partijen is een analyse gemaakt van de
Verbonden Partijen. Dit resulteert in een categorie-indeling met een A tot en met D categorie, die als leidraad
dient voor aansturing richting raad en informatievoorziening.
De indeling is als volgt:
•
A categorie =
Hoog financieel risico profiel
•
B categorie =
Matig financieel risico profiel
•
C categorie =
Laag financieel risico profiel
•
D categorie =
Financieel samenwerkingsverband, heeft dividend uitkering en een laag financieel
risicoprofiel
Het BBV schrijft voor de paragraaf verbonden partijen een indeling voor naar soort Verbonden Partij. In
onderstaand overzicht komen beide indelingen tot uiting. Tevens vereist de BBV een toelichting op de
inhoudelijke beleidsbijdrage. Deze is te vinden in de toelichting van de programma’s.
Tot slot vraagt de BBV om een toelichting van de risico’s van de Verbonden Partij waarvoor geen maatregelen
zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente. Dergelijke
risico’s hebben zich in 2017 niet voorgedaan.
In 2017 is het U10+risicomanagement model ontwikkeld in samenwerking met 13 andere gemeenten en in
afstemming met de Verbonden Partij ODRU en VRU. Voor het uittesten van dit model is de tweede fase van de
pilot gestart. Tevens is een start gemaakt met de pilot ‘Kaders maken door de raad voor Verbonden Partijen.’ De
eerste resultaten zijn geëvalueerd en de lessen zijn gebruikt voor het vervolg van de pilot. Er is hierbij gekozen
om het vervolg van de pilot te richten op de partijen Plassenschap Loosdrecht e.o., Recreatieschap Stichtse
Groenlanden en de GGDrU.
1°. Gemeenschappelijke Regelingen

Verbonden Partijen – A-categorie (bedragen x € 1.000,-)
Naam
Vertegenwoordiging Bevoegdheden

Veiligheidsregio (VRU)

Burgemeester

Plassenschap
Loosdrecht e.o.

Collegelid (DB), 5
Raadsleden (AB),

Recreatieschap
Stichtse Groenlanden

Collegelid (DB),
Raadslid (AB)

Gemeenschappelijke
Regeling Pauw
Bedrijven

Collegelid

Omgevingsdienst Regio
Utrecht (OdrU)

Collegelid

GGD regio Utrecht
(GGDrU)

Collegelid

AB: stemrecht
(steminvloed 6%
gedurende ‘ 17)
DB en AB:
stemrecht
(steminvloed
33,3%
gedurende ‘17)
DB en AB:
stemrecht
(steminvloed
start ’17: 11%
Eind ’17: 10%)
DB: stemrecht
(steminvloed
17% gedurende ‘
17)
DB en AB:
stemrecht
(steminvloed 6%
gedurende ‘17)
DB en AB:
stemrecht
(steminvloed 6%
gedurende ‘ 17)

Eigen
vermogen
(begin ’17 –
eind ’17)
€ 6.859 - €
5.616 (3)

Vreemd
vermogen
(begin ’17 –
eind ’17)
€ 47.753 € 62.214 (3)

€ 1.581 1.451 (2)

€ 3.747 5.647 (2)

€

€

Financieel
resultaat
(eind 2017)

Bijdrage SV 2017

€ 0 (3)

€ 3.552 (3)

€ 92 (2)

€ 232 (2)

€ 5.244 € 4.373 (2)

€ 3.871 € 4.476 (2)

€ -74 (2)

€ 136 (2)

€ 2.215 € 2.215 (4)

€ 6.168 € 5.383 (4)

€ 39 (4)

€ 4.407 (4)
waarvan vanuit
Stichtse Vecht €354

€ 655 566 (3)

€

€ 3.340 3.319 (3)

€

€ 0 (3)

€ 1.622 (3)

€ 2.907 2.635 (4)

€

€ 12.671 € 14.073 (4)

€ 176 (4)

€ 750 (4)
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Verbonden Partijen – B-categorie (bedragen x € 1.000,-)
Naam
Vertegenwoordiging Bevoegdheid

Regionaal Historisch
Centrum Vecht en
Venen

Eigen
vermogen
(begin ’17 –
eind ’17)

Vreemd
vermogen
(begin ’17 –
eind ’17)

Financieel
resultaat
(eind 2017)

Bijdrage SV 2017

Burgemeester

AB: stemrecht
€ 188 €
€ 108 € - 9,4 (4)
€ 257 (4)
(steminvloed
147 (4)
€ 221 (4)
25% gedurende
‘17)
Afval Verwijdering
Collegelid
AB: stemrecht
€ 466 €
€ 12.885 - €
€ 123 (4)
€ 1.352 (4)
Utrecht (AVU)
(steminvloed 6% 365 (4)
14.233 (4)
gedurende ‘17)
Bedrijfsvoeringsorganis Burgemeester
DB: stemrecht
€ 7.500 – p.m.
€ 1.347 – p.m.
€ 0 (3)*
€ 1.403 (3)
atie SWW-gemeenten
(steminvloed
(3)
(3)
(praktijk: Belastingen
33,3%
SWW)
gedurende ‘17)
* Financieel resultaat is €0,- doordat met de begrotingswijzigingen de financiële tegenvallers zijn opgevangen met een extra bijdrage vanuit de
deelnemende gemeenten aan de BSWW.

2°. Vennootschappen en coöperaties

Verbonden Partijen – D-categorie (bedragen x € 1.000,-)
Naam
Vertegenwoordiging Bevoegdheid

Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG)
Vitens

Collegelid
Collegelid

Stemrecht als
aandeelhouder
Stemrecht als
aandeelhouder

Eigen
vermogen
(begin ’17 –
eind ’17)

Vreemd
vermogen
(begin ’17 – eind
’17)

Financieel
resultaat
(eind 2017)

Bijdrage SV 2017

€ 4.486.000 –
pm (3)
€ 4.891.000 € 5.245.000 (3)

€ 149.483.000 –
pm (3)
€ 1.249.200 € 1.198.000 (3)

€ 369.000 (4)

Nvt*

€ 46.500 (3)

Nvt *

Eigen
vermogen
(begin ’17 –
eind ’17)

Vreemd
vermogen
(begin ’17 – eind
’17)

Financieel
resultaat
(eind 2017)

€ 44,7 (2)

€ 54

€0 (2)

€ 20 –
(3)

€ 38

Nvt

*Dividend uitkerende instantie

3°. Stichtingen en verenigingen

Verbonden Partijen – C-categorie (bedragen x € 1.000,-)
Naam
Vertegenwoordiging Bevoegdheid

Stichting Milieu
Educatief Centrum
Maarssen (MEC)

Collegelid

Stichting Urgentie
commissie West Utrecht

Collegelid

Voorzitter
(steminvloed
40% gedurende
‘17)
AB: stemrecht
17% gedurende
’17)

€ 1,2

Bijdrage SV 2017

18 (2)

18 (2)

€ 21,5 (3)

26 (3)

4°. Overige Verbonden Partijen
n.v.t.
Verwijzingen in de tabel
1. Definitieve jaarcijfers 2017;
2. Mochten deze niet tijdig beschikbaar zijn, dan: Voorlopige jaarcijfers 2017;
3. Mochten deze ook niet beschikbaar zijn, dan: Laatst beschikbaar gestelde cijfers over 2017 (bv in een
Managementrapportage);
4. Als er over 2016 helemaal niets gezegd kan worden, dan: Definitieve jaarcijfers 2016.

Inhoudelijke verantwoording
1°. Gemeenschappelijke regelingen
A categorie:
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2
Binnen de VRU werkten de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke)
crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening om zo te komen tot een veiligere regio Utrecht. Er is uitvoering
gegeven aan het project Repressieve Huisvesting, teneinde brandweerposten die zowel voldoen aan de
technische als de functionele eisen.

66

Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 5
Het Plassenschap Loosdrecht is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie, toezicht en beheer van
recreatievoorzieningen en –terreinen en treedt op als belangenbehartiger op het gebied van recreatie. De
toekomstdiscussie heeft ertoe geleid het schap te moderniseren en daarom is er een nieuwe GR en verordening
opgesteld. Het getekende gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen vormt een antwoord op de belangrijkste
uitdagingen in het werkgebied.
Recreatieschap Stichtse Groenlanden – Programma 5
Het Recreatieschap is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie, toezicht en beheer van
recreatievoorzieningen en –terreinen en treedt op als belangenbehartiger op het gebied van recreatie. De
toekomstdiscussie heeft geleid tot de toetreding van de gemeente De Ronde Venen en een hierop aangepaste en
gemoderniseerde GR. Door tegenvallende resultaten in het Ontwikkelplan en een tekort op de
meerjarenbegroting zijn er treffende strategische keuzes gemaakt.
Gemeenschappelijke regeling Pauw Bedrijven – Programma 4
Pauw Bedrijven draagt zorg voor het aanbieden van:
- Een dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan ingezetenen, die
tot de doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) behoren;
- Re-integratiewerkzaamheden voor de doelgroepen van uitkeringsregelingen als de Participatiewet en Wajong.
De colleges van B&W van de aan Pauw Bedrijven deelnemende gemeenten hebben in oktober 2017 in
meerderheid besloten de gemeenschappelijke regeling te beëindigen per 1 januari 2019 (streefdatum). Het
algemeen bestuur van Pauw Bedrijven onderneemt nu actie om de gemeenschappelijke regeling per genoemde
datum te ontbinden. Activa en passiva zullen worden vereffend. Pauw Bedrijven heeft in 2017 en zal in 2018 zijn
wettelijke taken voortzetten.
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) – Programma 3
De Omgevingsdienst Regio Utrecht voert voor 15 gemeenten adviserende en uitvoerende taken uit op de
gebieden van omgeving, milieu en duurzaamheid. In 2017 is het belangrijkste deel van de eerder aangekondigde
organisatiewijziging binnen de ODRU afgerond. Ook in 2018 wordt uitvoering gegeven aan de andere
doelstellingen van het Koersdocument 2018.
GGD regio Utrecht (GGDrU) – Programma 4
Het doel van de GGDrU is het bevorderen van de volksgezondheid en het voorkomen van ziekten door het
verrichten van preventieve interventies. De meeste taken vallen binnen programma 4, echter een aantal, zoals
lijkschouwing en toezicht Kinderopvang zitten in andere programma’s. In 2017 is de gemeenschappelijke regeling
gewijzigd om een ontschotte en collectief gefinancierde jeugdgezondsheidszorg mogelijk te maken. In de
(gewijzigde) begroting 2018-1 van de GGDrU is dit zichtbaar.
B-categorie
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC) – Programma 1
Het RHC werkt aan een goede borging en archivering van de digitale duurzame informatie huishouding van de
gemeenten middels een E-depot. In 2017 is het eindrapport met aanbevelingen voor het realiseren van een Edepot gepresenteerd. Dit is gedaan op basis van een onderzoek dat samen met andere regionale archiefdiensten
en gemeenten (in 2016) is gehouden. Tevens is een toekomstverkenning uitgevoerd o.a. vanwege wettelijke
plicht tot het hebben dan wel aansluiten op een E-depot voorziening. In de najaarsvergadering van het algemeen
bestuur is gekozen voor scenario van een Zelfstandig Versterkt RHC.
Afval Verwijdering Utrecht (AVU) – Programma 3
De AVU is sinds 1984 de regie- en kennisorganisatie voor de duurzame en kosteneffectieve verwerking van door
de Utrechtse gemeenten bij huishoudens ingezamelde afvalstromen. De inzameling en afzet van verschillende
afvalstromen wordt tijdig aanbesteed, waardoor de meerjarige dienstverlening met betrekking tot de inzameling
en de afzet contractueel zijn gewaarborgd. Zo is in 2017 de inzameling en verwerking van oud papier aanbesteed
en vastgelegd tot eind 2021.
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Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten (BSWW) – programma 1
Het doel van BSWW is het op een zo efficiënte en effectieve mogelijke wijze uitvoeren van de heffing en
invordering van de gemeentelijke belastingen en het vaststellen van de WOZ waarden voor de 3 gemeenten.
2017 is voor het BSWW een bewogen jaar geweest, startend met een vertraagde aanslagoplegging. Het hele jaar
is benut om de kwaliteit van de organisatie en gegevens op orde te krijgen. Het doel is de belastingen in 2018
tijdig te kunnen opleggen.
2°. Vennootschappen en coöperaties
D-categorie
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) – Programma 1
De BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt
duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen in Nederland.
Vitens – Programma 1
Vitens verzorgt betrouwbaar en betaalbaar drinkwater. Vitens gaat voor het beste water tegen de laagste
maatschappelijke kosten. Dit doet Vitens door te blijven zoeken naar efficiënte en duurzame win- en
productiemethoden en daar waar mogelijk haar prestaties te verbeteren. Op basis van het werkelijk in het jaar
behaalde financieel resultaat ontvangt de gemeente Stichtse Vecht dividend.

3°. Stichtingen en verenigingen
C-categorie
Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) – Programma 3
De doelstelling van Stichting MEC betreft het organiseren van Natuur en Milieu Educatieactiviteiten in de
gemeente Stichtse Vecht, met als belangrijkste doelgroep het basisonderwijs. Activiteiten en samenwerkingen die
vanuit het MEC Maarssen plaatsvinden, staan opgenomen in nieuwsbrieven en op de website van de ODRU. Het
betreft de levering van een basispakket NME (leskisten en materiaalzendingen), de organisatie van
tentoonstellingen, het geven van excursies en de uitvoering van projecten (bijvoorbeeld de Boomfeestweek).
Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU) – Programma 5
De SUWU is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten in de regio Utrecht West met als doel het
beslissen op ingediende aanvragen voor een woonurgentie in het kader van de Huisvestingsverordening.
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6. Grondbeleid
Inleiding
In de verplichte paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid heeft ingezet om
de bestuurlijke doelen te bereiken. Het beleid van de gemeente is vastgelegd in de nota Grondbeleid en Nota
kostenverhaal.

Nota Grondbeleid

In de nota grondbeleid zijn de beleidsuitgangspunten weergegeven die het grondbeleid van de Gemeente
Stichtse Vecht vormen. Het beleidsuitgangspunt ten aanzien van het te voeren grondbeleid is om niet te kiezen
voor één bepaalde vorm van grondbeleid, maar dit per locatie of project te bezien. Per project zal een afweging
worden gemaakt of de gemeente de grond zelf in ontwikkeling neemt of dat de afwikkeling gedeeltelijk dan wel
geheel wordt overgelaten aan een marktpartij. Hiervoor is een afwegingskader beschreven waarbij beoordeeld
wordt of het initiatief wenselijk is, of het financieel haalbaar is, of de financiele risico’s ten opzichte van de
financiele middelen acceptabel zijn en of voldoende kennis en capaciteit binnen de gemeente beschikbaar is.
De gemeente Stichtse Vecht kiest ten aanzien van het te voeren grondbeleid voor maatwerk en marktwerking. In
de praktijk zal dit betekenen dat de gemeente overwegend een faciliterend grondbeleid zal voeren.

Nota kostenverhaal

Met de Nota Kostenverhaal wordt de wettelijke plicht gewaarborgd dat gemeente de kosten verhaalt die gemaakt
worden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat hierbij om ruimtelijke ontwikkelingen die worden geïnitieerd vanuit
de markt. De gemeente treedt hierbij faciliterend op.
De gemeente zet actief in op het afsluiten van anterieure overeenkomsten ten aanzien van het kostenverhaal.
Uitsluitend indien de privaatrechtelijke route niet leidt tot (voldoende) resultaat zal de gemeente een
exploitatieplan vaststellen. Het exploitatieplan vormt zodoende slechts ‘de stok achter de deur’, precies zoals de
wetgever bedoeld heeft. Doorgaans biedt het voor zowel de gemeente als de particuliere grondeigenaar
voordelen om het kostenverhaal privaatrechtelijk te regelen.
De anterieure overeenkomsten worden in twee stadia afgesloten, we onderscheiden: de anterieure overeenkomst
fase 1 en fase 2. Fase 1 dekt de kosten die gemaakt worden tot aan de definitieve besluitvorming en fase 2 dekt
de kosten na de besluitvorming (realisatiefase).
In de Nota kostenverhaal zijn vier kostencategorieën omschreven. Bij aanvang van een project worden de kosten
geraamd en wordt elk initiatief in een categorie ingedeeld. In welke categorie een initiatief wordt ingedeeld is
afhankelijk van de complexiteit. Bij zeer grote of complexe initiatieven kan er gekozen worden voor maatwerk. De
kosten voor elke categorie zijn gebaseerd op ervaringscijfers. Die worden mede gebaseerd op een vaste formule
c.q. plankostenscan die door het ministerie van VROM is ontwikkeld.
In 2017 zijn anterieure overeenkomsten gesloten voor de volgende projecten:
•
•
•
•

Stationsweg Noord te Maarssen fase 2
4e kwadrant Kockengen fase 2
Vijverhof te Breukelen fase 2
Het kwadrant (Haagstede) te Maarssen fase 1 en 2

In totaal is een bedrag € 266.845,-- aan plankosten ontvangen
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Algemene reserve grondexploitatie

Het college van B&W heeft de bevoegdheid om een werkbudget uit de algemene reserve grondexploitatie aan te
wenden voor de eerste plan- en onderzoekskosten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Na het operationeel verklaren
van het betreffende project met de vaststelling van de grondexploitatie worden de kosten ten laste van de
grondexploitatie gebracht en vloeien de eerder anticiperend uitgegeven gelden vanuit de grondexploitatie terug
naar de reserve grondexploitatie. De omvang van de Algemene reserve grondexploitatie is vastgesteld op
minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000. Indien het saldo van de reserve grondexploitatie hoger bedraagt zal
de waarde worden afgeroomd naar de Algemene reserve en indien het saldo lager bedraagt zal deze vanuit de
Algemene reserve worden aangevuld.
In 2017 is ten behoeve van het ruimtelijke project Zuilense Vecht besloten om een werkbudget van € 45.000,- uit
de algemene reserve aan te wenden.
De omvang van de reserve grondexploitatie bedraagt per 31-12-2017 € 200.000.
Algemene reserve grondexploitaties

1-1-2017

Ruimtelijke ontwikkeling

Onttrekking

Zuilense Vecht

€

365.500

Storting
44.879

Tweemaster

3.039

Kuyperstraat

50.521

Kockenest

3.445

Domineeslaantje

10.328

Daalse Hoek

114.425

Afsluiting Raadhuisstraat Nigtevecht

54.597

Aanvulling saldo tot minimum

6.540

Subtotaal

226.637

Algemene reserve grondexploitaties

31-12-2017

61.137

€

200.000

Grondexploitaties

In 2017 zijn 4 actieve grondexploitaties vastgesteld en 5 grondexploitaties administratief geopend.
Actieve grondexploitaties:
CSV terrein
Dit project betreft de herontwikkeling van de locatie van de voormalige Christelijke Basisschool Vreeland (CSV)
gelegen tussen de Floraweg en de Boterweg. Met het verplaatsen van deze school in 2009 naar de nieuwe
locatie is dit plangebied vrij gekomen. De maatschappelijke bestemming is in 2016 met een nieuw
bestemmingsplan gewijzigd naar wonen. Het plan gaat uit van het realiseren van 12 grondgebonden sociale
koopwoningen op een perceel van circa 3100 m2. Deze woningen bestaande uit twee lagen met een kap worden
met vier blokken van ieder drie woningen rondom een gezamenlijk hofje gerealiseerd.
In 2016 is voor deze herontwikkeling een grondexploitatie geopend. De kosten worden in hoofdzaak gevormd
door plankosten en de opbrengsten uit verkoop van de grond aan de projectontwikkelaar. De gronden zijn in april
2017 geleverd. In het najaar van 2017 is er gestart met de bouw. Volgens de huidige inzichten kan deze
grondexploitatie uiterlijk 2018 met een positief saldo worden afgesloten.
Raadhuisstraat 13 te Nigtevecht
De ontwikkeling betreft 10 sociale grondgebonden huurwoningen. De gemeente heeft hiervoor met
woningcorporatie Vecht en Omstreken een koop- en samenwerkingsovereenkomst gesloten. In 2017 zijn de
gronden overgedragen aan woningbouwcorporatie Vecht en Omstreken. De woningen zijn eind 2017 opgeleverd.
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De grondexploitatie zal worden gesloten. Het financiële resultaat € 54.597 komt ten gunste van de reserve
grondexploitatie.
Flambouw
Op de locatie aan de Dorpsstraat 61 in Nigtevecht was tot 2015 de basisschool De Flambouw gevestigd. Met het
vertrek van deze school naar de samenwoonschool elders in Nigtevecht is deze locatie vrijgekomen. Begin 2017
is de voormalige school gesloopt en is de locatie vrijgekomen voor herontwikkeling naar woningbouw. Het
plangebied omvat circa 2150 m2. In 2017 is het bestemmingsplan vastgesteld met als insteek dat op deze locatie
vier vrijstaande koopwoningen gebouwd worden. De gronden worden in 2018 als vier vrije kavels in de markt
gebracht. In 2017 is voor deze herontwikkeling een grondexploitatie vastgesteld.
Harmonieplein
Bij het project Harmonieplein kunnen naar verwachting de kosten worden gedekt door de opbrengsten. De kosten
bestaan uit de inbrengwaarde van de bibliotheek, de voorbereidingskosten en de inrichting van de openbare
ruimte binnen het gehele plangebied en de kosten van WABO-procedures. De opbrengsten bestaan uit een
bijdrage van de ontwikkelaar van het deel ter plaatse van ’t Zand, een budget voor het voorbereiden van en
inrichten van de buitenruimte en procedures vanuit het project schoolaccommodatie Bolenstein en de residuele
grondwaarde van het noordblok.
Project schoolaccommodatie met vervangende nieuwbouw van Wereldkidz Bolenstein, de vervangende
nieuwbouw van Het Kompas, met buitenschoolse opvang, kinderopvang, gymzaal, schoolplein, parkeerplaatsen
en kiss and ride strook is een afzonderlijk project binnen de gebiedsontwikkeling waarvoor een separaat
voorbereidingskrediet is aangevraagd en waarvan de verwachte investeringskosten en versneld af te schrijven
boekwaarden via de Voorjaarsnota aan u kenbaar zijn gemaakt.
De onderdelen riolering Bolensteinsestraat, fietsroute Maarssen en riolering Schippersgracht staan op de
meerjarenplanning en –begroting 2016 t/m 2019 en zijn voor het vervolgproces verweven tot één project en één
budget.
Administratief geopende grondexploitaties:
Daalsehoek
De ontwikkeling Daalse Hoek bestaat uit grond en opstallen die deels in eigendom zijn bij de gemeente Stichtse
Vecht en deels bij de Stichting Reinaerde. De gebouwen die op de Daalse Hoek staan zijn technisch en
esthetisch verouderd. In 2017 heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten met Reinaerde om de gronden
en opstallen van Reinearde te verwerven. De gronden en opstallen worden in eigendom overgedragen als de
gemeenteraad een positief besluit neemt op het stedenbouwkundig plan inclusief grondexploitatie. De
ontwikkeling van Daalsehoek betreft nieuwbouw voor KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, buitenschoolse
opvang, kinderdagopvang, 21-sociale nul op de meter appartementen, 6 twee onder een kap woningen, 11
vrijstaande woningen en een buitenruimte. In de raadscommissie Fysiek domein dd 16 februari 2018 is
geconcludeerd dat het voorstel voor ontwikkeling Daalse Hoek nog niet besluitrijp is. In navolging hierop heeft het
college besloten het collegevoorstel met daarin het raadsvoorstel terug te trekken. Het is nog niet bekend
wanneer het plan opnieuw ingediend wordt ter besluitvorming.
Domineeslaantje
Het plangebied aan het Domineeslaantje in Breukelen betreft de locatie van de voormalige scholen De Danne en
Vijverhof. Beide scholen zijn afgelopen jaren verplaatst dan wel gesloten. De Vijverhofschool wordt tijdelijk
verhuurd aan Danne Ateliers. Het plan is om deze locatie, met een omvang van circa 7800 m2 te herontwikkelen
naar woningbouw. Hiervoor is in 2016 en 2017 een uitgebreide aanbestedingsprocedure doorlopen. Uit de
ingediende ontwerpen en grondbiedingen is één ontwikkelende partij geselecteerd. Het gekozen plan gaat uit van
de bouw van 27 grondgebonden woningen. Volgens planning wordt begin 2018 de bestemmingsplanprocedure
doorlopen en zullen de gronden eind 2018 worden overgedragen. In 2016 is voor deze herontwikkeling een
grondexploitatie opgesteld.
’t Kockenest
Dit project betreft de herontwikkeling van de locatie aan de Prinses Margrietweg en Koningin Julianaweg in
Kockengen waar tot 2015 de montessorischool ’t Kockenest in was gevestigd. Eind 2016 is deze voormalige
school gesloopt waarmee deze locatie vrijkomt voor herontwikkeling naar woningbouw. Met de lokale
woningbouwvereniging Kockengen wordt overleg gevoerd over de invulling. De huidige plannen gaan uit van een
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appartementengebouw met 22 woningen in de sociale huur. Het plangebied omvat circa 1800 m2. In 2016 is voor
deze herontwikkeling een grondexploitatie opgesteld.
Kuyperstraat
Aan de Kuyperstraat in Maarssen was tot de jaren tachtig de Kardinaal Alfrinkschool gevestigd. De laatste jaren
bood het gebouw onderdak aan diverse (culturele) verenigingen. Eind 2016 is het voormalige schoolgebouw
gesloopt. Deze locatie, met een omvang van circa 2100 m2, gaat worden herontwikkeld naar woningbouw. De
gemeente is in gesprek met woningcorporatie Portaal om hier een appartementengebouw te realiseren in de
sociale huursector. De huidige plannen gaan uit van een gebouw met circa 25 appartementen. In 2016 is voor
deze herontwikkeling een grondexploitatie opgesteld. In de raadscommissie Fysiek domein is geconcludeerd dat
het voorstel voor ontwikkeling Kuyperstraat nog niet besluitrijp is. Het is nog niet bekend wanneer het plan
opnieuw ingediend wordt ter besluitvorming.
Nita terrein
In 2016 is onderzocht of op het trainingsveld van NITA in Nieuwer ter Aa woningbouw milieutechnisch en
financieel haalbaar is. Deze mogelijke woningbouwlocatie is ontstaan, omdat met de komst van het
kunstgrashoofdveld van NITA het trainingsveld strikt niet meer nodig is. Dit kunstgrashoofdveld is in 2016
gerealiseerd. Voor de benodigde onderzoeken is gebruik gemaakt van de algemene reserve grondexploitatie en
is hiervoor dit project administratief geopend. In 2017 is op basis van de beschikbare onderzoeken, met name
geluidswaarden onderzoek, besloten dat het openen van een grondexploitatie definitief niet wenselijk is. De
grondexploitatie voor de herontwikkeling wordt afgesloten.
Financiële verantwoording van bovenstaande:
Ruimtelijke ontwikkeling

Bedrag

Harmonieplein Maarssen-dorp

136.983

Daalseweide Maarssen

4.289

Domineeslaantje Breukelen

2.595

CSV terrein Vreeland

265

Kuiperstraat Maarssen-dorp

493

Flambouw Nigtevecht

9.703

Tweemaster Nigtevecht

13.866

Kockenest Kockengen

3.128

Daalse Hoek Maarssen-dorp

56.940

Nita Nieuwer ter Aa

810

Totaal

229.072

Risico analyse grondexploitaties

Conform de richtlijnen van de commissie BBV dient de gemeente risicomanagement toe te passen. Dit houdt in
dat risico’s gedefinieerd en gekwantificeerd moeten worden en vervolgens adequate beheersmaatregelen
geformuleerd. Voor het totaal aan gekwantificeerde risico’s moet voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar
zijn.
Om de risico’s behorende bij de grondexploitaties in beeld te brengen is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd
op een drietal actieve en een drietal nog niet vastgestelde grondexploitaties. Daarnaast is voor deze complexen
een aantal risicovariabelen gecombineerd in een tweetal scenario’s.
‘wind mee’: best case scenario waarin rekening is gehouden met de meest voordelige risico’s of
gevoeligheden
‘wind tegen’: wordt case scenario waarin rekening is gehouden met de meest nadelige risico’s of
gevoeligheden.
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Bovenstaande scenario’s zijn afgezet tegen het basisscenario oftewel de grondexploitatieberekening.
Uit de gevoeligheids- en scenario analyse is niet gebleken dat een extra risicovoorziening getroffen moet worden.
In de risico voorziening is rekening gehouden met de Vennootschapsbelasting.

Winst- en verliesneming

Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie wordt bij afsluiting aan de Algemene Reserve grondexploitatie
toegevoegd. Bij voorzienbare tekorten wordt een voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve
grondexploitatie. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de verplichtingen zoals genoemd in BBV.
Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende
zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij afsluiting van de
grondexploitatiecomplex. Het BBV schrijft voor winstneming de percentage of completion methode voor. De
gemeente volgt hierin de BBV.
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7. Lokale heffingen
Inleiding
De gemeente legt heffingen op die te verdelen zijn in ongebonden heffingen (belastingen), gebonden heffingen
(retributies) en leges.
Ongebonden heffingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen en zijn limitatief benoemd in artikel 216 tot en
met 228 van de Gemeentewet. De gemeente is beperkt in het aantal belastingsoorten maar is, met inachtneming
van de macronorm onroerende zaakbelasting (OZB), vrij in de hoogte van het tarief.
Gebonden heffingen zijn niet wettelijk voorgeschreven of begrensd maar gerelateerd aan een direct aanwijsbare
tegenprestatie van de gemeente. Bij het vaststellen van het tarief geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid,
dat wil zeggen dat de totale opbrengst van de heffingen mag niet meer bedragen dan de totale kosten ervan.
Leges zijn vergoedingen voor een administratieve en andersoortige dienstverlening door de gemeente zoals het
verstrekken van een paspoort, rijbewijs of bouwvergunning.

Realisatie beleidsvoornemens
Het verhogen van de ongebonden heffingen met alleen het inflatiepercentage van 0,9
De tarieven voor de ongebonden heffingen zijn in 2017 ten opzichte van 2016 licht gestegen, maar blijven binnen
het inflatiepercentage van 0,9%. Voor een eventuele nadere toelichting verwijzen wij u naar de respectievelijke
programma’s.
Meer inzicht verschaffen in de kostendekkendheid met betrekking tot rioolheffing en afvalstoffenheffing
Bij de jaarrekening wordt achteraf berekend of de tarieven van rioolrecht en de afvalstoffenheffing kostendekkend
zijn geweest. Bij een te lage kostendekkendheid is het volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
verplicht een beroep te doen op de daarvoor gevormde egalisatievoorziening. Bij een kostendekkendheid boven
de 100% moet het surplus in de egalisatievoorziening gestort worden. In onderstaande tabellen wordt de
berekening van de “kostendekkendheid” voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht voor 2017 weergegeven.
Voor een toelichting op de onttrekking uit respectievelijk storting in de egalisatiereserve verwijzen wij u naar
programma 3, Fysiek Domein.
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Afvalstoffenheffing

Rioolrecht

Product afval:

Product riolering:

kosten

5.224.556

inkomsten (exclusief heffingen)

-1.155.813

Netto kosten

4.068.743

Toe te rekenen kosten:
overhead
Uren
straatreiniging, kwijtschelding, btw

kosten

3.943.963

inkomsten (exclusief heffingen)

-204.664

Netto kosten

3.739.299

Toe te rekenen kosten:
39.424

overhead

288.226

37.697

uren

1.391.660

407.280

straatreiniging, kwijtschelding, btw

1.273.660

Totaal toe te rekenen kosten

1.719.310

Totaal toe te rekenen kosten

1.718.637

Totaal kosten

5.788.053

Totaal kosten

5.457.936

Opbrengst heffingen

5.395.940

Opbrengst heffingen

6.644.342

Totaal kosten - opbrengsten

1.186.406

Totaal kosten - opbrengst

-392.113

Afval

Riolering

Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis
van de baten en lasten 93%. De onttrekking uit de
egalisatievoorziening staat beschreven bij programma 3 fysiek
domein onder het kopje kostendekkendheid.

Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op
basis van de baten en lasten 122%.De storting in de
egalisatievoorziening staat beschreven bij programma 3
fysiek domein onder het kopje kostendekkendheid.

Opbrengsten
Onderstaand en gespecificeerd naar belastingsoort treft u een schematische overzicht van de in 2017
gerealiseerde opbrengsten.
Realisatie Lokale Heffingen 2017

Begroting
2017

Realisatie
2017

Gebonden heffingen
Afvalstoffenheffing

5.196.606

5.395.940

Rioolheffing

6.337.604

6.644.342

Kadegelden

41.000

25.127

Marktgelden

65.420

54.027

532.610

436.981

Burgerlijke stand en documentverstrekkingen

1.371.205

1.411.217

Omgevingsvergunningen

1.700.000

2.207.523

OZB

13.064.587

13.357.145

RZB

75.734

94.836

Hondenbelasting

265.057

243.451

Parkeerbelasting

54.920

37.463

Lijkbezorgingsrechten

Ongebonden heffingen

Precariobelasting
(Water)toeristenbelasting
Forensenbelasting
Totaal bedrag
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73.417

97.241

165.396

230.844

108.235

134.111

29.051.791

30.370.248

Procentueel overzicht van de opbrengst naar belastingsoort:

(Water)toeristenbelasting
Afvalstoffen0,76%
heffing
17,77%

Lijkbezorgingsrechten
1,44%

Forensenbelasting
0,44%

OZB
43,97%

RZB
0,31%
Hondenbelasting
0,80%
Rioolheffing
21,87%%
Kadegelden
0,8%

Precariobelasting
0,32%

Leges
11,93%

Marktgelden
0,18%

Parkeerbelasting
0,12%

Lokale belastingdruk
De lokale belastingdruk bleef in 2017 ten opzichte van 2016 nagenoeg gelijk.
Lokale belastingdruk
Gemiddelde WOZ – waarde
OZB – eigenarendeel
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens)
Rioolheffing**
Ontwikkeling lastendruk
% stijging t.o.v. voorgaande jaar

2015
261.000
343,63
218,34
227,94
789.91
1.26%

2016
265.000
361,43
220,68
239,33
821,44
3,84%

2017
271.000
360,78
221,42
239.33
821.53
0,01%

Kwijtschelding
Kwijtschelding voor belastingen en heffingen wordt verleend indien er sprake is van het geheel of gedeeltelijk
ontbreken van voldoende draagkracht. Artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bepaalt dat bij ministeriële regeling
regels worden gesteld voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Het artikel is vertaald in de Leidraad Invordering
gemeente Stichtse Vecht.
Om de financieel positie van minder draagkrachtigen zoveel als mogelijk te ontzien past de gemeente Stichtse Vecht
de maximale mogelijkheid van kwijtschelding toe, te weten 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding is mogelijk
voor de volgende belasting- en heffingssoorten: afvalstoffenheffing, hondenbelasting, rioolrechten en onroerende
zaakbelasting (woning in eigendom). In 2017 is er op 743 belastingaanslagen automatisch kwijtschelding verleend
terwijl er 367 verzoeken werden ontvangen voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding. Het bedrag van de
kwijtscheldingen beloopt in totaal een bedrag van € 419.876,91.
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De jaarrekening
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1. Overzicht van baten en lasten
De jaarrekening sluit na dotaties en onttrekkingen aan reserves met een positief saldo van € 1.741.558.
Onderstaand treft u een overzicht aan van het rekeningresultaat per programma. Voor een gedetailleerde
toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de middelen bij de individuele programma’s.
Programma

1. Bestuur
2. Veiligheid
3. Fysiek
4. Sociaal
5. Samenleving
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

Lasten
78.368.714
5.837.545
30.950.249
47.181.025
23.790.807
186.128.339

Rekening
2016
Baten
127.990.206185.53613.881.76237.319.4578.888.677188.265.638-

1. Bestuur
2. Veiligheid
3. Fysiek
4. Sociaal
5. Samenleving
Mutaties reserves
Gerealiseerde resultaat

619.557
17.206
169.652
2.822.608
2.670.870
6.299.894
192.428.233

113.97343.2582.168.1771.077.0661.749.4855.151.959193.417.597-

Programma

Saldo
49.621.4925.652.010
17.068.487
9.908.851
14.902.129
2.090.015505.584
26.0521.998.5241.745.542
921.385
1.147.935
942.081-

Begroting primitief
2017
Lasten
Baten
Saldo
25.010.237
64.964.02539.953.7885.691.373
189.6275.501.746
27.608.137
13.730.13113.878.006
43.922.589
35.451.5808.471.009
18.243.803
6.718.30311.525.500
120.476.139 121.053.666577.527498.859
14.508
103.789
1.347.667
408.039
2.372.862
122.849.001

323.93042.476239.400391.843797.6861.795.335122.849.001-

174.929
27.968135.611955.824
389.647577.527
-

1. Bestuur
2. Veiligheid
3. Fysiek
4. Sociaal
5. Samenleving
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

Begroting na wijziging
2017
Lasten
Baten
Saldo
21.995.659
62.247.67840.252.0195.293.541
189.6275.103.914
29.360.323
16.255.41913.104.904
46.262.259
35.262.08411.000.175
21.582.013
7.989.74013.592.273
124.493.795 121.944.5482.549.247

Lasten
24.819.606
5.308.402
29.932.591
47.752.812
21.579.831
129.393.242

Rekening
2017
Baten
64.375.409179.83016.676.70836.718.7209.209.676127.160.342-

Saldo
39.555.8025.128.572
13.255.883
11.034.092
12.370.155
2.232.900

1. Bestuur
2. Veiligheid
3. Fysiek
4. Sociaal
5. Samenleving
Mutaties reserves
Gerealiseerde resultaat

498.859
14.508
955.339
1.458.210
730.773
3.657.689
128.151.484

2.697.034
11.497
884.511
17.680
859.808
4.470.530
133.863.772

4.647.45737.5491.363.8791.421.143974.9608.444.987135.605.330-

1.950.42326.052479.3681.403.463115.1523.974.4581.741.558-

471.18042.4761.011.4002.827.7561.854.1246.206.936128.151.484-

Algem ene dekkingsm iddelen, onvoorzien, overhead en
vennootschapsbelasting

27.679
27.96856.0611.369.5461.123.3512.549.247-

Begroting

Begroting

Rekening

Saldo

2017

2017

2017

2017

prim itief

na w ijziging

Lokale (ongebonden) heffingen

-13.807.346

-13.807.346

-14.195.091

387.745

Algemene uitkering

-45.652.977

-46.682.709

-46.910.186

227.477

Algemene uitkering SD

-23.437.725

-23.359.619

-23.681.656

322.037

Dividend

-173.087

-173.087

-243.624

70.537

Saldo van de financieringsfunctie

-507.473

-1.958.026

-1.582.256

-375.770

Overige algemene dekkingsmiddelen

105.660

226.508

-213.623

440.131

Onvoorzien (€30.000 t.b.v. Onderzoek Commissie Landelijk Gebied Noord)

100.000

70.000

-

70.000

17.123.998

17.531.941

17.184.583

347.358

Overhead
Vennootschapsbelasting
Totaal
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-

-

31.250

-31.250

-66.248.950

-68.152.338

-69.610.603

1.458.265

2. Incidentele baten en lasten
Het rekeningresultaat wordt beïnvloed door een aantal incidentele baten en lasten.
De belangrijkste incidentele baten en lasten zijn onderstaand weergegeven.
Programma

Incidentele baten en lasten op programma's

Lasten

Baten

1. Bestuur

Opheffing bestemmingsreserve ‘Nieuwbouw gemeentehuis Loenen’
Onttrekking uit de kapitaaldekkingsreserve ‘huisvesting ambtelijke en bestuurlijke orga
Vrijval reserve opbouw voorziening pensioenverplichting Appa
Uitkering liquidatiesaldo BRU
Storting in de kapitaaldekkingsreserve ‘huisvesting ambtelijke en bestuurlijke organisa
Bijdrage van de gemeente Weesp voor overheadskosten
Storting vrivjal reserve opbouw voorziening pensioenverplichting Appa in voorziening

2.266.671
1.380.620
3.647.291
174.378
174.378
433.000
100.000
533.000
530.903
73.508
130.000
734.411
5.089.080

2.266.671
568.000
1.380.620
337.150
300.000
4.852.441
174.378
289.841

2. Veiligheid
3. Fysiek

Herstellen Landweg en Griendweg, Tienhoven
Subsidie voor herstel Landweg en Griendweg, Tienhoven
Diverse subsidies Lokaal Maatwerk

4. Sociaal

Transformatieplan Sociaal Domein
Onderzoek Werkbedrijf / WSW
Vergoeding COA plankosten AZC

5. Samenleving Ithaka huur pand en bekostiging gedekt uit vergoeding Utrecht en NUOVO
Volwasseneducatie: intensivering taalproject uit reserve centrumgemeente
Uitbetaling liquidatiesaldo WMMN
Positief resultaat grondexploitatie Raadhuisstraat
Planschades
Totaal
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464.219
125.000
125.000
319.862
73.508
74.894
54.597
522.861
5.964.521

3. Structurele mutaties reserves
Program m a

Rekening
2017

1. Bestuur
Dotaties
Kapitaallastenreserves

58.169

Reserve Opbouw voorziening Appa

276.930

Onttrekkingen
-300.288

Kapitaallastenreserves
Totaal

34.811

2. Veiligheid
Dotaties
Kapitaallastenreserves

11.497

Onttrekkingen
Kapitaallastenreserves

-37.549

Totaal

-26.052

3. Fysiek
Dotaties
Kapitaallastenreserves

33.011

Reserve Onderhoud kapitaalgoederen

101.500

Onttrekkingen
Kapitaallastenreserves

-116.386
-5.000

Reserve graffiti
Totaal

13.125

4. Sociaal
Dotaties
Kapitaallastenreserves
Risicofonds Sociaal domein
Onttrekkingen
Kapitaallastenreserves
Risicofonds Sociaal domein

17.680
-85.704
-1.335.439

Totaal

-1.403.463

5. Sam enleving
Dotaties
Kapitaallastenreserves
Reserve Onderhoud kapitaalgoederen
Onttrekkingen
Kapitaallastenreserves

316.460
115.497
-701.405

Totaal

-269.448

Totaal structurele dotaties aan reserves
Totaal structurele onttrekkingen aan reserves

930.742
-2.581.770

Totaal structurele m utaties reserves

-1.651.027
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4. Baten en lasten per taakveld
Taakveld

Rekening
2017
Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

4.655.885

-345.610

0.2 Burgerzaken

1.816.350

-1.447.985

368.365

0.4 Overhead

17.972.468

-787.885

17.184.583

0.5 Treasury

-1.039.632

-834.990

-1.874.621

1.383.285

-14.048.753

-12.665.467

0.7 Algem ene uitkering

-

-70.591.842

-70.591.842

0.8 Overige baten en lasten (stelposten)

-

-

-

31.250

-

31.250

4.470.530

-8.444.987

-3.974.458

0.6 Belastingen

0.9 Vennootschapsbelasting
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandw eer
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.0 Verkeer, vervoer en w aterstaat

4.310.274

-

-

-

4.276.983

-127.042

4.149.940

1.031.419

-52.788

978.631

10.315.801

-728.168

9.587.633

3.0 Econom ie

798.873

-428.365

370.508

4.0 Onderw ijs

6.983.169

-1.742.870

5.240.299

5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccom m odaties

431.445

-20.084

411.360

4.818.398

-1.906.698

2.911.700

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

317.751

-35.000

282.751

5.4 Musea

490.808

-225.292

265.517

5.5 Cultureel erfgoed

157.170

-26.920

130.250

5.6 Media
5.7 Openbaar groen

1.112.637
4.482.811

-92.466
-159.772

1.020.171
4.323.039

6.1 Sam enkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteam s

4.063.959
1.239.583

-373.066
-28

3.690.893
1.239.555

6.3 Inkom ensregelingen

16.375.428

-11.605.999

4.769.429

6.4 Begeleide participatie

4.312.007

5.607

4.317.614

6.5 Arbeidsparticipatie

1.297.535

-307.125

990.410

6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO)

1.941.442

-91.460

1.849.983

14.983.666

-664.991

14.318.675

6.8 Geëscaleerde zorg

1.477.725

-2

1.477.723

7.1 Volksgezondheid

2.061.466

-1

2.061.465

7.2 Riolering

6.875.383

-8.384.086

-1.508.703

7.3 Afval

5.865.876

-6.944.248

-1.078.372

7.4 Milieubeheer

1.852.812

-23.452

1.829.360

539.908

-436.981

102.927

6.469.580

-4.731.981

1.737.600

133.863.772

-135.605.330

-1.741.558

6.7 Maatw erkdienstverlening

7.5 Begraafplaatsen
8.0 Volkshuisvesting en ruim telijke ordening
Gerealiseerd resultaat
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5. Overzicht kapitaallasten
Program m a
Taakveld

Begroting

Rekening

Saldo

2017

2017

2017

1. Bestuur
0.1 Bestuur

76.007

76.145

-138

0.2 Burgerzaken

24.963

654

24.309
-309.648

0.4 Overhead

1.606.668

1.916.316

0.5 Treasury

-3.002.598

-2.812.840

-189.758

Totaal

-1.294.960

-819.726

-475.234

309.948

309.948

-0

12.616

12.617

-1

322.564

322.565

-1

1.367.315

1.484.915

-117.600

179.700

380.270

-200.570

2.489.063

2.488.382

681

241.422

195.992

45.430

2. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandw eer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Totaal
3. Fysiek
2.0 Verkeer, vervoer en w aterstaat
5.7 Openbaar groen
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen
Totaal
4. Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
Totaal
5. Sam enleving
2.4 Economische havens en w aterw egen
3.0 Economie
4.0 Onderw ijs
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Totaal
Totaal kapitaallasten
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1.813

1.813

0

12.680

12.680

-0

4.291.993

4.564.051

-272.058

183.716
5.149
10.299

183.717
4.008
9.224

-1
1.141
1.075

199.164

196.949

2.215

14.235
2.573.494
394
1.156.239
12.640
127.934
28.956
46.022
244.707

14.235
2.487.256
394
1.156.236
12.639
127.933
23.386
36.415
202.790

0
86.238
0
3
1
1
5.570
9.607
41.917

4.204.621

4.061.284

143.337

7.723.382

8.325.124

-601.742

6. SiSa (Single information Single audit)
Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 wordt ten aanzien van specifieke (rijks-)uitkeringen het principe van
‘Single information Single audit (SiSa)’ geïntroduceerd.
Vorenstaande houdt in, dat voor een aantal specifieke uitkeringen, de verantwoording (en controle hierop)
geschiedt bij de jaarrekening en niet gescheiden in de loop van het boekjaar.
Dit heeft ten doel de verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en provincies te verminderen. Dit
gebeurt enerzijds door als rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie te eisen (door te sturen
op hoofdlijnen) en anderzijds door minder controle, er wordt namelijk uitgegaan van de reguliere jaarrekening
(incl. controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Door de koppeling aan de
jaarrekening (controle) komen de verantwoordingen per specifieke uitkering en de controle van deze
verantwoordingen (met bijbehorende controleprotocollen) te vervallen.
Voor de gemeente Stichtse Vecht geldt dit voor het verantwoordingsjaar 2017 voor 5 specifieke uitkeringen.
In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen weergegeven waarover in 2016 verantwoording moet
worden afgelegd. Op de volgende pagina’s is de SiSa-bijlage met de van toepassing zijnde
verantwoordingsinformatie (indicatoren) opgenomen.
Nr.

Specifieke uitkering

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)

F1

Regling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2017

G3

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)
gemeentedeel 2017

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden
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OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan overige
beleid 2011-2018 (OAB) voorzieningen voor
activiteiten (naast VVE) voor
voorschoolse educatie die
leerlingen met een grote
voldoen aan de wettelijke
achterstand in de Nederlandse
Besluit specifieke
kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO)
uitkeringen
166, eerste lid WPO)
gemeentelijke
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2017

artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
scholen, houders van
van de juistheid en volledigheid
kindcentra en
van de
peuterspeelzalen (conform
verantwoordingsinformatie
artikel 167 WPO)

Gemeenten
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€ 201.630
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€ 42.010
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 05

EZK

F1

Regeling aankoop
Totale besteding (jaar T) ten
woningen onder een
last van Rijksmiddelen
hoogspanningsverbindin (automatisch berekend)
g

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 06

Projectnaam / nummer

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 01

1 € 735.895
2
3
4
Kopie Projectnaam / nummer

Aard controle N.v.t.
Indicatornummer: F1 / 07

SZW

G2

G3

E27B

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 08

Is de bestemming gewijzig
Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 03

Indien woning verplaatst:
conform de ingediende
perceelschets Ja/Nee

Aard controle D1
Indicatornummer: F1 / 04

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle D1
Indicatornummer: F1 / 05

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: F1 / 06

€ 453.333

Nee

Nee

€ 279.218

Nee

Nee

€ 2.240

Nee

Nee

€ 1.104

Nee

Nee

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Nee
Nee
Nee
Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: F1 / 08

€ 453.333

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.1 Participatiewet (PW)

€ 279.218
€ 2.240
€ 1.104

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€ 10.743.768
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 239.710
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 972.042
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€ 3.768
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€ 52.360
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

€ 33.187
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

€ 744
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

€0
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
Aard controle R
levensonderhoud
Indicatornummer: G3 / 01
beginnende
zelfstandigen)_gemeent € 79.321
edeel 2017
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)
Besluit

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€0
Brede doeluitkering
Hieronder per regel één
verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de
tussen medeoverheden kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Provinciale beschikking
en/of verordening

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0
Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06

1 BR08.01

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde overige
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag het
alleen gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

€0
€0
Cumulatieve overige
Toelichting
bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

€0

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08
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Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

€0
Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor de komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Ja
Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€ 15.759

Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

€0
Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

€0
Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Ja
Overige bestedingen (jaar T)

Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen

1 BR08.01
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€ 798
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

€ 45.900
€ 19.995
€ 65.289
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

IenW

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 07

Besteding (jaar T) ten laste
van Rijksmiddelen per woning

Aard controle N.v.t.
Indicatornummer: F1 / 02

Binnenweg 24 Loenersloot
/UWHS170011
Binnenweg 27 Loenersloot
/UWHS170010
Binnenweg 25 Loenersloot
/UWHS170071
Binnenweg 31 Loenersloot
/UWHV170003/UWHS170070
Cumulatieve besteding ten
laste van Rijksmiddelen tot en
met (Jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€0
Van andere gemeenten in (jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

1 Binnenweg 24 Loenersloot
/UWHS170011
2 Binnenweg 27 Loenersloot
/UWHS170010
3 Binnenweg 25 Loenersloot
/UWHS170071
4 Binnenweg 31 Loenersloot
/UWHV170003/UWHS170070
Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
op grond van artikel 69 bijstand
Participatiewet_gemeen
Gemeente
tedeel 2017

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€ 32.364
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Ja

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

7. Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingevoerd, de vervanger van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT).
Op basis van deze wet is de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector
in dienstverband en bij ontslag wettelijk gemaximeerd.
Voor de bezoldiging van topfunctionarissen geldt naast de maximering een publicatieverplichting in de
jaarrekening. Dit geldt eveneens voor bezoldiging van niet-topfunctionarissen indien zij de maximale bedragen
van topfunctionarissen overschrijden.
In 2017 is er in de gemeente Stichtse Vecht geen functionaris in dienst geweest waarvan de maximale
bezoldiging hoger was dan het normbedrag (€ 181.000).
In de gemeente Stichtse Vecht worden de secretaris en griffier als topfunctionarissen aangemerkt.
2017

2016

Jaar
Functie(s)

Secretaris

Griffier

Secretaris

Griffier

Datum begin dienstverband

1-1-2016

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2017

Datum einde dienstverband

31-12-2016

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2017

Aard van de functie

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Topfunctionaris

Naam

A.J. van Hussel

J.A. Hekman

A.J. van Hussel

J.A. Hekman

Omvang dienstverband (in fte)

1,00

1,00

1,00

0,80

Gewezen topfunctionaris?

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ja

ja

ja

ja

105.771

88.421

115.362

85.470

13.769

10.459

16.814

13.833

Subtotaal

119.540

98.880

132.176

99.303

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

179.000

179.000

181.000

144.800

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

119.540

98.880

132.176

99.303

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

(Fictieve) dienstbetrekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

Motivering overschrijding norm
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8. Balans en toelichting op de balans
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ACTIVA

31-12-2016

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald aktief

Materiële vaste activa
a. Investeringen met een economisch nut
b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven
c. Investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut
Financiële vaste activa
a. Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen
b. Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen
- overige verbonden partijen
c. Overige langlopende leningen

31-12-2017

146.841.752

152.023.279

44.635
44.635

28.268
28.268

141.267.477
95.218.193
31.148.540

148.034.541
92.759.397
34.268.744

14.900.744

21.006.400

5.529.641
145.108

3.960.471
127.108

145.108

127.108
2.674.719

2.377.542
291.646
5.531

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
a. Vorderingen op openbare lichamen
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jr
c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
d. Overige vorderingen
Liquide middelen
a. Kassaldi
b. Banksaldi
Overlopende activa
a. Van Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen, die ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel uitgesplitst naar nog te ontvangen
bedragen van:
- Europese overheidslichamen
- het Rijk
- overige Nederlandse overheidslichamen
b. Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen,
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
Totaal generaal

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de
vennootschapsb elasting 1969

2.709.813

1.513.632

23.884.619

20.280.771

80.041
80.041

-123.371
-123.371

21.128.349
10.130.417
6.728.020
438.578
3.831.334

16.916.694
10.371.015
2.330.055
456.988
3.758.636

3.600
3.600

781.468
3.600
777.868

2.672.628

2.705.980

216.157
781.070
1.675.401

135.442
169.059
2.401.479

170.726.371

172.304.051

16.000
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2.319.731
2.100.633
214.030
5.067

15.000

PASSIVA

31-12-2016

Vaste passiva

31-12-2017

138.710.983

133.475.317

Eigen vermogen
a. Algemene reserve
b. Bestemmingsreserves
c. Gerealiseerde resultaat

44.936.185
10.753.703
33.240.402
942.081

42.703.287
11.041.854
29.919.875
1.741.558

Voorzieningen
a. Voorzieningen voor verplichtingen en risico's
b. Voorzieningen ter egalisering van kosten
c. Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige
vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt
geheven

22.711.810
3.873.075
8.015.855
10.822.880

25.826.926
6.036.638
9.296.299
10.493.989

Vaste schulden met een rentetypsiche looptijd ≥ 1 jaar
a. Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
b. Waarborgsommen

71.062.988
70.988.647

64.945.104
64.870.739

70.988.647

64.870.739
74.340

74.365

Vlottende passiva

32.015.388

38.828.734

Netto vlottende schulden < 1 jaar
a. Overige kasgeldleningen
b. Banksaldi
c. Overige schulden

24.628.711
10.000.000
228.153
14.400.559

33.877.455
20.000.000
13.877.455

7.386.677
6.615.044

4.951.279
4.113.411

363.046
400.189
8.399

373.233
372.789
91.846

Totaal generaal

170.726.371

172.304.051

Gewaarb orgde geldleningen

148.066.710

143.228.015

Overlopende passiva
a. Verplichtingen, die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
met uitzondering van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume
b. Van Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van
lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar
ontvangen bedragen van:
- Europese overheidslichamen
- het Rijk
- overige Nederlandse overheidslichamen
c. Overige vooruitontvangen bedragen, die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen
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Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
Activa
Afschrijvingsmethode
Bij voorkeur wordt gekozen voor lineaire afschrijving. Bij uitzondering kan gekozen worden voor annuïtaire
afschrijving, zoals bijvoorbeeld bij investeringen in riool en afval, waarvoor in principe kostendekkende tarieven
worden gehanteerd.

Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs verminderd met
de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen
specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV) .
Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord.
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio
Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de lening van
de betrokken geldlening.
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde
kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vast actief.
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen,
verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken
actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke
taak.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingprijs. De
verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de
aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de
vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen verder worden opgenomen een
redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging worden toegerekend; in
dat geval vermeldt de toelichting dat deze kosten worden geactiveerd.
Investeringen met economisch nut
Deze materiële vast activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investeringen in mindering gebracht.
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval
of voor rechten, die op grond van de art. 229, lid 1 a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze
investeringen op de balans opgenomen in deze aparte categorie.
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd
en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. Vanaf 2017 mogen investeringen met een
maatschappelijk nut niet meer ineens worden afgeschreven en mogen reserves niet meer in mindering worden
gebracht. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de ‘nieuwe’ methode geldt alleen voor
investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.
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De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen:
Omschrijving

Afschrijvingstermijn

Gronden en terreinen

Geen afschrijving

Woonruim ten

50 jaar

Bedrijfsgebouw en

15-50 jaar

Grond- w eg en w aterbouw kundige w erken
Riolering

15-40 jaar

Wegen incl. fiets- en voetpaden:

10-30 jaar

Openbare verlichting

20-40 jaar

Bruggen

30 jaar

Plantsoenen/parken

20 jaar

Sportterreinen/speelplaatsen

15 jaar

Vervoerm iddelen

5-20 jaar

Machines- apparaten en installaties

5-25 jaar

Overig
Kantoorinventaris

10 jaar

Automatisering

4 jaar

Telefooninstallaties

4 jaar

Bij vervreemding van het activum, wordt de restant boekwaarde ineens afgeschreven ten laste van de rekening
van baten en lasten.
Financiële vaste activa
Onder financiële vaste activa vallen de kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen,
uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer, uitzettingen in de vorm van
Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer en overige uitzettingen (waaronder
beleggingen) met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De waardering is tegen nominale waarde
(verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij
noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het verschil in één keer als een last genomen in de
rekening van baten en lasten.

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, gronden in exploitatie
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan
de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken)
alsmede rentekosten, berekend zoals voorgeschreven in het BBV en de administratie- en beheerskosten.
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten
zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.
Indien aan de volgende voorwaarde, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:
•
Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat;
•
De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht;
•
De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).
Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten
in mindering gebracht.
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Uitzettingen, looptijd korter dan een jaar (artikel 39)
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in
mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
•
vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar (2017)’ voor
100%
•
vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 1 (2016)’ voor
75%
•
vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 2 (2015)’ voor
50%
•
vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 3 (2014)’ voor
25%
•
vorderingen met betrekking tot het jaar ‘rekeningjaar - 4 of ouder’ voor
0%
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overlopende activa
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitbetaalde bedragen die betrekking
hebben op 2018, maar al in 2017 zijn voldaan, nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op 2017 en
overige overlopende activa. Vanaf 2008 maken de nog te ontvangen specifieke uitkeringen van Europese en
Nederlandse overheden ook onderdeel hiervan uit.

Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene en bestemmingsreserves, alsmede het saldo van de
rekening van baten en lasten. De reserves worden onderscheiden naar:
•
de algemene reserve;
•
overige bestemmingsreserves.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare
verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de (voormalig) wethouders is echter tegen contante waarde van
de toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op
een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel) van de gemeentelijke
kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake zijn geformuleerd.
Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste
schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
Vlottende schulden < 1 jaar
De kortlopende schulden waarvan de looptijd niet langer dan 1 jaar bedraagt, zijn gewaardeerd tegen de
nominale waarde.
Overlopende passiva
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitontvangen bedragen die betrekking
hebben op 2018, maar al in 2017 zijn ontvangen, nog te betalen bedragen die betrekking hebben op 2017 en
overige overlopende passiva. Vanaf 2008 maken de specifieke uitkeringen, ontvangen van Europese en
Nederlandse overheden, ook onderdeel hiervan uit.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
Onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten wordt verstaan:
•
borg- en garantstellingen die door de gemeente zijn afgegeven aan derden;
•
huur- en leaseverplichtingen, eveneens jegens derden;
•
overige verplichtingen en rechten.
Grondslagen voor resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat baten en lasten, ongeacht of
ze tot betaling of ontvangst hebben geleid, worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Indirecte kosten worden indien mogelijk direct toegerekend aan het
betreffende taakveld. In andere gevallen worden deze (indien van toepassing) via verdeelsleutels, die vooraf zijn
vastgesteld bij het opmaken van de begroting van het betreffende boekjaar aan de taakvelden toegerekend.
Grondslagen balans
De hiervoor opgenomen balans voldoet aan de voorschriften uit het BBV en de in de vorige alinea opgenomen
algemene grondslagen. Deze voorschriften en grondslagen zijn gericht op een juiste en getrouwe waardering van
de in de balans 2017 opgenomen activa en passiva.
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Toelichting op de balans
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling
Totaal

Boekwaarde
31-12-2016
44.635
44.635

Uitgaven

Boekwaarde
31-12-2016
95.218.193
31.148.540
14.900.744
141.267.477

Uitgaven

Inkomsten
-

Afschrijving

-

16.366
16.366

Inkomsten

Afschrijving

Boekwaarde
31-12-2017
28.268
28.268

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa (econ. nut)
Materiële vaste activa (econ. nut, heffing)
Materiële vaste activa (maatsch. nut)
Totaal

1.788.327
4.819.725
8.081.784
14.689.835

541.948
541.948

4.247.123
1.699.521
1.948.384
7.895.028

Boekwaarde
31-12-2017
92.759.396
34.268.744
21.006.400
148.034.540

N.B. Een aantal investeringen met economisch nut is gereclassificeerd naar maatschappelijk nut. Hierdoor is er een
verschuiving van de boekwaarde per 31-12-2016 van € 2.188.187 van economisch naar maatschappelijk nut ten opzichte van
de jaarrekening 2016.
Specificatie van Materiële vaste activa met een economisch nut
Materiële vaste activa
(economisch nut)
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond- weg en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overig
Totaal

Boekwaarde
31-12-2016
6.282.048
74.751.861
3.187.958
342.665
5.824.052
4.829.609
95.218.193

Uitgaven

-

2.453.905
188.854
65.310
472.713
1.066.341
4.247.123

Boekwaarde
31-12-2017
6.282.048
73.370.962
2.999.103
277.355
5.492.774
4.337.154
92.759.396

Bedrijfsgebouwen EN
Kerktoren NH Kerk Kerkln NtA fundering dl 1 (1395)
Verv nieuwb scholen Bolenstein 't Palet - bouwkost
Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten
Uitbreiding Nifterlake: installaties
Verduurzamen gemeentelijk gebouw - VJN
IKC vorming KBS Pionier: bouwkosten
Uitbreiding Nifterlakecollege Technasium
Totaal

Uitgaven
10.732
211.674
75.529
220.041
631
62.728
491.671
1.073.006

Inkomsten
-

Saldo
10.732
211.674
75.529
220.041
631
62.728
491.671
1.073.006

Machines, apparaten en installaties EN
Vervanging en uitbreiding scanstraat
Uitbreiding Nifterlake: bouwkosten
Nieuwe raadszaal AV-installaties
Totaal

Uitgaven
28.845
55.124
57.465
141.434

Inkomsten
-

Saldo
28.845
55.124
57.465
141.434

1.073.006
141.434
573.886
1.788.327

Inkomsten

Afschrijving

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen:
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Overige materiële vaste activa EN
Project Basisadm Grootschalige Topografie (BGT)
Modernisering applicatieportfolio
DECOS (Applicatie-integratie, koppelingen)
Generieke digitale infrastructuur
Modernisering ICT infrastructuur
KPG speelplaatsen en terreinen 2016-2020
KPG verlichting 2016-2020
Uitbreid.1e inrichting Nifterlakecoll.Technasium
Totaal

Uitgaven
5.917
99.510
2.093
16.081
175.522
154.265
77.307
43.192
573.886

Inkomsten
-

Saldo
5.917
99.510
2.093
16.081
175.522
154.265
77.307
43.192
573.886

Specificatie van Materiële vaste activa met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

-

3.915
1.526.936
41.264
127.406
1.699.521

Boekwaarde
31-12-2017
24.535
75.719
32.041.627
311.842
1.815.021
34.268.744

Grond- weg en waterbouwkundige werken ENH
Vervanging van de riolering wijk De Poel
Riolering Tienhoven
Riolering D. Troostwijkweg
Riolering Herenweg/Gageldijk
Riolering Julianaweg
Kockengen Waterproof Lockhorstweg voorber riool
Riolering Dorpstraat Oud Zuilen
Mechanische riolering 2016
Gemalen 2016
Kockengen Waterproof Lockhorstweg riolering 2015
Kockengen Waterproof Lockhorstweg riolering voorbe
Kockengen Waterproof Groenlust 1 riolering 2016
Kockengen Waterproof Groenlust 1 riool voorbereidi
Kockengen Waterproof Oude kern riolering 2017
Kockengen Waterproof Oude kern riolering voorberei
KPG water en riolering 2016-2020
Totaal

Uitgaven
1.755.172
85.881
510.712
65.306
2.987
1.331
40.172
156.841
25.900
203.460
1.500
1.264.170
301.115
3.053
1.247
4.029
4.422.876

Inkomsten
-

Saldo
1.755.172
85.881
510.712
65.306
2.987
1.331
40.172
156.841
25.900
203.460
1.500
1.264.170
301.115
3.053
1.247
4.029
4.422.876

Overige materiële vaste activa ENH
Ondergrondse containers 2015
Ondergrondse containers 2017 - GP 2016-2022
Minicontainers (papier+plastic) 2017 -GP 2016-2022
CMS (containermanagementsystem) 2017 -GP 2016-2022
Totaal

Uitgaven
186.240
5.281
169.221
36.106
396.849

Inkomsten
-

Saldo
186.240
5.281
169.221
36.106
396.849

Materiële vaste activa
(economisch nut, waarvoor heffing)
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Grond- weg en waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en installaties
Overig
Totaal

Boekwaarde
31-12-2016
24.535
79.634
29.145.686
353.106
1.545.578
31.148.540

Uitgaven
4.422.876
396.849
4.819.725

Inkomsten

Afschrijving

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen:
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Specificatie van Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut
Materiële vaste activa
(maatschappelijk nut)
Bedrijfsgebouwen
Grond- weg en waterbouwkundige werken
Overig
Totaal

Boekwaarde
31-12-2016
589.879
14.291.289
19.577
14.900.744

Uitgaven
8.520.850
75.138
8.595.988

Inkomsten
541.948
541.948

Afschrijving
589.879
1.357.644
862
1.948.384

Boekwaarde
31-12-2017
20.912.547
93.853
21.006.400

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen:
Grond- weg en waterbouwkundige werken MN
Opwaarderen Busbaan -SV
Wegenb Oostkanaaldijk tussen Kerklaan Nigtevecht
Randweg Loenen
Kockengen Waterproof Groenlust 1 spelen 2016
Vervanging van de wegen wijk de Poel
Wegen Herenweg / Gageldijk
Kockengen Waterproof Lockhortsweg dag onderh wegen
Kockengen Waterproof Groenlust 1 planm onderh wege
Fietstraat Mijdensedijk
Wegen D. Troostwijk
Wegen Julianaweg
Wegen Dorpstraat Oud Zuilen
Kockengen Waterproof Lockhorstweg wegen 2015
Kockengen Waterproof Lockhorstweg beschoeiing 2015
Kockengen Waterproof Lockhorstweg beschoeiing voor
Kockengen Waterproof Lockhorstweg vergunning voorb
Kockengen Waterproof Lockhorstweg groen 2015
Kockengen Waterproof Lockhorstweg groen voorbereid
Kockengen Waterproof Lockhorstweg spelen voorbered
Kockengen Waterproof Groenlust 1 wegen 2016
Kockengen Waterproof Groenlust 1 beschoeiing 2016
Kockengen Waterproof Groenlust 1 dag onderh wegen
Kockengen Waterproof Groenlust 1 beschoeiing voorb
Kockengen Waterproof Groenlust 1 groen 2016
Kockengen Waterproof Groenlust 1 groen voorbereidi
Kockengen Waterproof Groenlust 1 spelen voorbereid
Kockengen Waterproof Oude kern wegen 2017
Kockengen Waterproof Oude kerk vergunning voorbere
Kockengen Waterproof Oude kern verlichting voorber
Kockengen Waterproof Oude kern dagel onderh wegen
KPG wegen 2016-2020
KPG overige kunstwerken 2016-2020
KPG beschoeiing 2016-2020
KPG groen 2016-2020
Randweg Loenen
Totaal

Uitgaven

Overig MN
KPG Verkeerstekens 2016-2020
Totaal

Uitgaven
75.138
75.138

136.419
104.386
90.000
293.128
74.340
7.227
34.235
338.118
456.326
243.238
10.267
825.737
77.482
135.411
32.978
128.815
58.707
60.390
2.153.202
40.000
6.750
45.625
97.342
13.897
11.035
87.745
25.882
751
6.750
629.243
386.846
724.077
670.297
514.204
8.520.850
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Inkomsten
211.482
88.000
169.059
43.865
29.541
541.947

Inkomsten
-

Saldo
211.48248.419
104.386
90.000
293.128
74.340
7.227
34.235
169.059
456.326
243.238
10.267
781.872
77.482
135.411
32.978
128.815
58.707
30.849
2.153.202
40.000
6.750
45.625
97.342
13.897
11.035
87.745
25.882
751
6.750
629.243
386.846
724.077
670.297
514.204
7.978.903

Saldo
75.138
75.138

Financiële vaste activa
Overige uitzettingen > 1 jaar
Kapitaalverstrekkingen
Leningen
Overige langlopende leningen
Totaal

Boekwaarde
31-12-2016
145.108
2.674.719
2.709.813
5.529.640

Uitzetting

Boekwaarde
31-12-2016
37.250
35.395
454
454
13.798
18.000
24.511
7.079
8.168
145.108

Uitzetting

Boekwaarde
31-12-2016

Uitzetting

Aflossing
-

18.000
354.989
1.196.181
1.569.170

Boekwaarde
31-12-2017
127.108
2.319.730
1.513.632
3.960.470

Specificatie van Kapitaalverstrekkingen
Kapitaalverstrekking deelnemingen
Aandelen Vitens -M
Aandelen Bank Nederlandsche Gemeenten -M
Effecten B.N.G. 1963 4% -M
Effecten B.N.G. 1968 6% -M
Aandelen Vitens -B
Aandelen BV MAB -B
Aandelen BNG -B
Aandelen NV BNG -L
Aandelen Vitens -L
Totaal

Aflossing
-

18.000
18.000

Boekwaarde
31-12-2017
37.250
35.395
454
454
13.798
24.511
7.079
8.168
127.108

Specificatie van Leningen
Leningen
Woningbouwcorporaties
Geldlening WBV Breukelen (voorm woningbedrijf) -B
Deelnemingen
Achtergestelde lening Vitens -M
Achtergestelde lening Vitens -B
Achtergestelde lening Vitens -L
Stimuleringsfonds Bouwfonds Ned gem -L
Overige verbonden partijen
Lening Stichting Primair 2004 -L
Totaal

Aflossing

Boekwaarde
31-12-2017

2.377.542
2.377.542

-

276.909
276.909

2.100.633
2.100.633

166.186
62.903
37.447
25.110
291.646

-

32.500
12.500
7.506
25.110
77.615

133.686
50.403
29.941
214.030

5.531
5.531
2.674.719

-

464
464
354.989

5.067
5.067
2.319.730

Specificatie van Overige langlopende leningen
Overige langlopende leningen
Kockengen VV len. t/m 2017 -B
Geldlening Ambtenaren -B
Geldlening Ambtenaar -B
Zwemlust zwemvereniging geldlening 1992 -L
Sticht Dorpshuis Nigtevecht 2000 lening -L
Starterslening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Totaal

Boekwaarde
31-12-2016
2.000
1.878.532
4.920
666.021
158.340
2.709.813
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Uitzetting

Aflossing
-

2.000
1.159.293
4.920
28.957
1.011
1.196.181

Boekwaarde
31-12-2017
719.239
637.064
157.329
1.513.632

Vlottende activa
Voorraden
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder grondexploitatie
Totaal

Boekwaarde
31-12-2016
80.041
80.041

Lasten

Boekwaarde
31-12-2016
80.041
80.041

Lasten

Baten

226.588
226.588

430.000
430.000

Boekwaarde
31-12-2017
123.371123.371-

Specificatie van Onderhanden werk
Onderhanden werk
GREX Raadshuisstraat Nigtevecht
GREX CSV Vreeland
GREX Flambouw Nigtevecht
GREX Harmonieplein
Totaal

Baten

99.959
3.628
48.133
74.868
226.588

180.000
250.000
430.000

Boekwaarde
31-12-2017
246.37248.133
74.868
123.371-

Voor de status van Onderhanden werk wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetyp.looptijd < 1 jr
Rekening-courantverhoudingen
Overige vorderingen
Totaal

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2016
31-12-2017
10.130.417
10.371.015
6.728.020
2.330.055
438.578
456.988
3.831.334
3.758.636
21.128.349
16.916.694

De belangrijkste Vorderingen op openbare lichamen (> € 100.000) zijn:
Vorderingen op openbare lichamen (> € 100.000)

Bedrag

Declaratie BCF 2017
Subsidie lokaal maatwerk 2017
Vangnet Participatie wet 2017
Overige vorderingen < € 100.000
Totaal

9.145.223
187.000
140.000
898.792
10.371.015

Specificatie Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jr
Overige uitzettingen (> € 100.000)

Bedrag

Uitzetting overtollige liquide middelen in 's Rijks schatkist
Totaal

2.330.055
2.330.055
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Schatkistbankieren
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het
dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten
de schatkist mag worden gehouden.
In het 3e kwartaal 2016 is dit drempelbedrag overschreden. Om dit in de toekomst te voorkomen is besloten om
de overtollige liquide middelen automatisch door de BNG af te laten romen ten gunste van de schatkist.
Berekening benutting drem pelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)

Drem pelbedrag

784,6125
Kw artaal 2 Kw artaal 3 Kw artaal 4

Kw artaal 1
(2)

Kw artaalcijfer op dagbasis buiten 's
Rijks schatkist aangehouden m iddelen

399

511

498

560

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

386

273

287

225

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drem pelbedrag
Verslagjaar
(4a)
(4b)
(4c)
(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
minimum van €250.000

Begrotingstotaal verslagjaar

104.615

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner
of gelijk is aan € 500 miljoen
Het deel van het begrotingstotaal dat de €
500 miljoen te boven gaat

104.615
-

Drempelbedrag

784,6125

(2) Berekening kw artaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden m iddelen
Kw artaal 2 Kw artaal 3 Kw artaal 4

Kw artaal 1
(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen (negatieve bedragen
tellen als nihil)

(5b)

Dagen in het kw artaal

(2) - (5a) / (5b)

Kw artaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen

35.896

46.531

45.774

51.500

90

91

92

92

399

511

498

560

De Rekening-courantverhoudingen betreffen:
Rekening courantverhoudingen
Rekening courant SV De Vecht
Rekening courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Startersleningen)
Totaal

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2016
31-12-2017
15.193453.771
456.988
438.578
456.988

De belangrijkste Overige vorderingen (> € 100.000) zijn:
Overige vorderingen (> € 100.000)

Bedrag

Debiteuren Algemeen
Debiteuren Belastingen
Debiteuren Sociale zaken
Voorziening dubieuze debiteuren
Overige vorderingen < € 100.000
Totaal

1.462.683
1.186.846
2.501.136
1.500.315108.287
3.758.636
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Liquide middelen
Liquide middelen
Banksaldi
Kassaldo
Totaal
Kassaldi
Kasvoorschot Burgerzaken
Kasvoorschot Kikkerfort
Totaal

Banksaldi
BNG Algemeen 28.51.49.512
BNG Burgerzaken 28.51.49.520
BNG Sociale zaken 28.51.49.539
Kruisposten
Totaal

Boekwaarde
31-12-2016
3.600
3.600

Boekwaarde
31-12-2017
777.868
3.600
781.468

Boekwaarde
31-12-2016
3.100
500
3.600

Boekwaarde
31-12-2017
3.100
500
3.600

Boekwaarde
31-12-2016
-

Boekwaarde
31-12-2017
774.789
3.191
112777.868

Overlopende activa
Overlopende activa
Nog te ontvangen specifieke specifieke uitkeringen overheid
Nog te ontvangen bedragen
Totaal

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2016
31-12-2017
997.227
304.501
1.675.401
2.401.479
2.672.628
2.705.980

De belangrijkste Overlopende activa (> € 100.000) zijn:
Nog te ontvangen specifieke uitkeringen (> € 100.000)

Bedrag

Subsidie Fietsstraat Mijndensedijk
Overige nog te ontvangen specifieke uitkeringen < € 100.000
Totaal

169.059
135.442
304.501

Nog te ontvangen bedragen (> € 100.000)

Bedrag

NTO belastingontvangsten BSWW 2017
Terug te vorderen afrekening Jeugdwet 2015
Voorschot Rading 2017
Terug te vorderen voorschot 2016 Intermetzo
Afrek. Servicekosten 2017 4 en 1 Gebouw
Afrek. Servicekosten 2016 4 en 1 Gebouw
Tegemoetkoming niet gerealiseerde opvang (te decl.
AVU afrekening 2017 Papier
NTO Rijksvergoeding Maatschappelijke begeleiding v
Overige nog te ontvangen bedragen < € 100.000
Totaal

473.763
300.000
200.000
146.000
140.000
140.000
124.690
100.000
101.890
675.135
2.401.479
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Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Saldo
31-12-2016
10.753.703
33.240.405
942.081
44.936.188

Dotaties

Saldo
31-12-2016
10.753.703
10.753.703

Dotaties

Dotaties

Monumenten
Integrale Veiligheid
Verwijderen graffiti (L)
Exploitatie scholen OBO
Dorpshuis Nigtevecht
Planschade Cronenburgh
Beheer Schoolgebouwen
Vervanging kantoormeubilair
Fietsenstalling Maarssen
Groot onderhoud kapitaalgoederen
Egalisatiereserve verkiezingen
Reserve opbouw voorziening pensioenverpl Appa
Kockengen Waterproof egalisatieseserve
Onderwijshuisvesting
Risicofonds Sociaal Domein
Bestemmingsreserve vastgoed
Bestemmingsreserve revindicatie
Verkeersmaatregelen Zandpad en dorpskern Breukelen

Saldo
31-12-2016
52.317
177.249
8.936
82.522
240.169
60.581
222.987
256.500
77.721
2.352.096
126.000
1.104.496
310.450
1.467.809
5.750.253
79.828
-

Kapitaallastenreserves
Reserves ter dekking van de kapitaallasten van vastgoed
Grondexploitatiereserves
Bestemmingsreserve Inrichting Hazeslinger
Grondexploitatie
Totaal Overige bestemmingsreserves

Eigen vermogen
Algemene reserve
Overige bestemmingsreserves
Nog te bestemmen resultaat
Totaal

1.038.151
4.374.459
5.412.610

Onttrekkingen
750.000
7.694.987
8.444.987

Saldo
31-12-2017
11.041.854
29.919.876
1.741.558
42.703.288

Specificatie saldo Algemene reserve
Algemene reserve
Algemene reserve
Totaal

1.038.151
1.038.151

Onttrekkingen
750.000
750.000

Saldo
31-12-2017
11.041.854
11.041.854

Specificatie saldi Bestemmingsreserves
Overige Bestemmingsreserves
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Onttrekkingen

23.087
216.997
276.124
203.718
162.996
750.000

5.000
39.961
15.500
213.850
1.380.620
278.643
1.445.439
46.918
-

Saldo
31-12-2017
52.317
177.249
3.936
82.522
200.208
60.581
246.074
256.500
62.221
2.355.243
126.000
31.807
1.671.527
4.304.814
32.909
162.996
750.000

20.004.990

2.680.400

4.042.420

18.642.970

500.000
365.500
33.240.405

61.137
4.374.459

226.637
7.694.987

500.000
200.000
29.919.876

Voorzieningen
Specificatie saldi Voorzieningen
Omschrijving voorziening

Saldo
31-12-2016

Dotaties

Uitgaven

Saldo
31-12-2017

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's
Pensioen Wethouders
Wachtgeld voormalig personeel
Wachtgeld voormalig bestuurders
Afwikkeling Stationsweg Noord
Voormalig personeel Bisonsport
Afwikkeling Maarsserbrug
Afwikkeling Safari
Voorziening De Werf Kockengen
Frictiekosten herindeling 2010 tot en met 2014
Totaal

3.031.404
34.56034.560
12.216
362.041
6.584
84.441
51.480
324.909
3.873.075

1.460.596
1.192.258
148.504
2.801.358

68.245
93.451
12.216
47.948
6.584
84.441
324.909
637.794

4.492.000
1.089.454
89.612
314.092
51.480
6.036.638

Voorzieningen ter egalisatie van kosten
Onderh. vastgoed (excl. onderwijshuisv.)
Onderhoud wegen
Totaal

3.092.562
4.923.293
8.015.855

639.045
2.498.555
3.137.600

72.921
1.784.236
1.857.156

3.658.687
5.637.612
9.296.299

Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige
vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing kan worden geheven
Voorziening riolering
10.704.555
Egalisatievoorziening gemeentereiniging
118.325
Totaal
10.822.880
Totaal Voorzieningen
22.711.810

1.500.000
273.788
1.773.788
7.712.746

1.710.566
392.113
2.102.679
4.597.630

10.493.989
10.493.989
25.826.926

Boekwaarde
31-12-2016
70.988.647
74.340
71.062.988

Boekwaarde
31-12-2017
64.870.739
74.365
64.945.104

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar
Vaste schulden > 1 jaar
Onderhandse leningen
Waarborgsommen
Totaal

Specificatie van Vaste schulden > 1 jaar
Onderhandse leningen

Looptijd

Nederlandse Waterschapsbank NV
Nederlandse Waterschapsbank NV
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Nederlandse Waterschapsbank NV
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten

20 jaar
20 jaar
20 jaar
20 jaar
20 jaar
20 jaar
10 jaar
6 jaar
40 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar

Leningen t.b.v. woningbouwcorporaties
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Totaal

20 jaar

Boekwaarde
31-12-2016
1.126.964
1.546.641
2.250.000
3.750.000
3.375.000
7.000.000
1.000.000
10.000.000
10.062.500
7.000.000
8.000.000
4.000.000
9.500.000
-

Aflossing
2017
187.827
240.673
250.000
375.000
250.000
500.000
250.000
10.000.000
287.500
1.000.000
1.000.000
500.000
1.000.000
-

2.377.542
70.988.647

276.909
16.117.909
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Rente
Boekwaarde
2017
31-12-2016
24.805
939.137
41.178
1.305.969
82.056
2.000.000
152.273
3.375.000
126.940
3.125.000
234.901
6.500.000
24.261
750.000
171.750
431.048
9.775.000
131.058
6.000.000
48.359
7.000.000
22.563
3.500.000
41.782
8.500.000
11.342
10.000.000

43.556
1.587.873

2.100.633
64.870.738

Waarborgsommen
Waarborgsommen
Totaal

Boekwaarde
31-12-2016
74.340
74.340

Boekwaarde
31-12-2017
74.365
74.365

Boekwaarde
31-12-2016
10.000.000
228.153
14.400.559
24.628.711

Boekwaarde
31-12-2017
20.000.000
13.877.455
33.877.455

Boekwaarde
31-12-2016
10.000.000
10.000.000

Boekwaarde
31-12-2017
20.000.000
20.000.000

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden < 1 jaar
Netto vlottende schulden < 1 jaar
Kasgeldleningen
Banksaldi
Overige schulden
Totaal

Specificatie van vlottende schulden < 1 jaar
Kasgeldleningen
Kasgeldlening BNG
Totaal

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2016
31-12-2017
233.388
4.2251.010228.153
-

Banksaldi
BNG Algemeen 28.51.49.512
BNG Burgerzaken 28.51.49.520
BNG Sociale zaken 28.51.49.539
BNG Belastingen 2851.49.555 - handmatig
Kruisposten
Totaal

Overige schulden

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2016
31-12-2017
Crediteuren algemeen
11.724.437
11.012.142
Crediteuren Sociale zaken
2.676.122
2.865.313
Totaal
14.400.559
13.877.455
De crediteuren betreffen verplichtingen, die per balansdatum nog niet tot betaling zijn gekomen, maar die voor het opmaken van
de jaarrekening betaalbaar zijn gesteld.

Overlopende passiva
Specificatie Overlopende passiva
Overlopende passiva

Boekwaarde
31-12-2016
6.615.044
763.235
8.399
7.386.677

Verplichtingen (nog te betalen bedragen)
Specifieke uitkeringen
Overige vooruitontvangen bedragen
Totaal
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Boekwaarde
31-12-2017
4.113.411
746.022
91.846
4.951.279

De belangrijkste overige Overlopende passiva (> € 100.000) zijn:
Verplichtingen (nog te betalen bedragen) > (€ 100.000)

Bedrag

Onderhanden Werk Jeugd 2017
Verplichtingen Randweg Loenen
Trans.rente 2017 te betalen in 2018
Huishoudelijke hulp 2017
Hulpmiddelen 2017
Onderhanden Werk Jeugd 2016
Afrekening SAVE 2017

1.468.000
503.596
430.802
260.691
279.250
150.000
131.630
889.441
4.113.411

Overige nog te betalen bedragen < € 100.000
Totaal

Specifieke uitkeringen

Boekwaarde Rijksbijdrage
31-12-2016

Het Rijk
Omgevingslawaai (verkeerskundig milieuka
Brim 2011, instandhouding Boom en Bosch
Historisch tuin- en parkaanleg Goudestei
Historisch tuin- en parkaanleg Boom en B
BRIM 2014-2019 Toren N.H. Kerk Nieuwer t
BRIM 2016-2021 Koetshuis Maarssen
BRIM 2016-2021 Kerktoren Loenen
BRIM 2016-2021 Kerktoren Nigtevecht
Uitkoopregeling woningen hoogspanningsle
Totaal

87.822
21.180
37.422
45.689
14.520
31.685
86.998
33.409
4.321
363.046

Overige Nederlandse overheidslichamen
ISV 2010-2014 Bodemsanering
ISV 3 Straatweg 2 en 12 Oud we
Fonds uitplaatsing hinderlijke
Voetverbinding pontje NtA-Loen
Impact Traject Cultuurpact
Totaal
Totaal specifieke uitkeringen

15.480
9.942
275.000
99.766
400.189
763.235

BRIM 2016-2021 Boom&Bosch

Vooruitontvangen bedragen (> € 100.000)

-

Uitgaven

Vrijval

Boekwaarde
31-12-2017

767.146
767.146

21.063
735.897
756.959

-

33.409
4.321
31.249
373.233

-9.977
10.000
23
767.169

2.000
2.000
758.959

15.480
9.942
25.423
25.423

275.000
89.789
8.000
372.789
746.022

-

66.760
21.180
37.422
45.689
14.520
31.685

86.998

Bedrag

Overige vooruitontvangen bedragen < € 100.000
Totaal

91.846
91.846
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
Borg- en garantstellingen

Risicoverdeling 2017
Instellingen

Borgstelling

Totaal w oningcorporaties (met WSW borg)

WSW 100%

Woningcorporaties (zonder WSW borg)
Maarschappelijke instellingen

Risicobedrag
31-12-2016

Aflossing

Risicobedrag
31-12-2017

135.831.964

4.078.063

131.753.901

SV 100%

3.172.130

313.732

2.858.398

SV 100%

7.669.615

285.365

7.384.250

Sportverenigingen (zonder SWS borg)

SV 100%

854.931

101.321

753.610

Sportverenigingen (met SWS borg)

SV 50%

1.076.140

120.429

955.711

SWS Borgstelling (Participatie)

SV 50%

Totaal

538.070148.066.710
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60.2154.838.696

477.856143.228.015

