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1. Voorwoord 
 
“Met trots presenteren wij u onze eerste Programmabegroting. Een Programmabegroting waar onze ambities 
leidraad zijn voor de keuzes die wij maken. Keuzes maken en geen compromissen. Keuzes die uw raad in staat 
stellen bij te dragen aan het halen van deze ambities. 
 
Het gaat financieel beter, daarom willen wij ook het solide beleid van de afgelopen jaren voortzetten, namelijk er 
voor zorgdragen dat ook de komende jaren in dit voorwoord kan staan dat het financieel beter gaat. Bij dit solide 
financiële beleid hoort het maken van keuzes, niet het verhogen van de lasten voor onze inwoners. Oud beleid 
vervangen door nieuw. En dit op zo’n manier dat de keuzes die gemaakt worden ook op langere termijn bijdragen 
aan het welzijn van onze inwoners. 
 
Onze bestuursstijl draagt hier ook aan bij: transparant, uitlegbare keuzes en in overleg met u. 
 
Wij wensen uw raad veel wijsheid” 
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2. Inleiding 
 
Voor u ligt de Programmabegroting 2019, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2022. In deze 
meerjarenbegroting zijn onderstaande punten nader uitgewerkt: 

• Het Collegewerkprogramma 2018 – 2022; 
• De maart- en de meicirculaire Gemeentefonds 2018. 

 
Coalitieakkoord “Samen werken aan duurzame oplossingen” 
Deze Programmabegroting is de eerste begroting van deze coalitieperiode. De coalitiepartijen hebben in het 
Coalitieakkoord ‘Samen werken aan duurzame oplossingen’ hun ambities beschreven voor de collegeperiode 
2018-2022. De komende jaren worden duurzame keuzes gemaakt die bijdragen aan een prettige woon- en 
leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. En waarbij veiligheid voorop staat, binnen een financieel gezond 
kader. 
 
Collegewerkprogramma 2018 - 2022 
Het Collegewerkprogramma 2018 – 2022, dat voortvloeit uit het coalitieakkoord, is nader uitgewerkt in de 
Programmabegroting 2019 – 2022. Deze Programmabegroting is een financieel sluitende begroting en kent een 
gezond meerjarenperspectief. Wij beschrijven, zoals u gewend bent, per afzonderlijk begrotingsprogramma: 
Wat wij willen bereiken in deze coalitieperiode, Wat wij daarvoor gaan doen in 2019 en Wat het mag kosten.  
 
Rente ontwikkeling 
Vast rentepercentage op investeringen gedekt door kostendekkende heffingen 
Wij stellen voor om vanaf de Programmabegroting 2019 een vast rentepercentage toe te passen voor 
kostendekkende heffingen, zoals voor de rioolheffing. Dit om de doorwerking van renteschommelingen over 
meerdere jaren op te vangen en te komen tot een meerjarige stabiele tariefstelling. Het vaste rentepercentage 
stellen wij op 2%. In de paragraaf Lokale heffingen hebben wij de berekening van de kostendekkende heffingen 
opgenomen. 
 
Wet Sociale werkvoorzieningen 
Om een afgewogen besluit over de toekomst van de sociale werkvoorziening richting te kunnen geven heeft de 
gemeenteraad in Stichtse Vecht begin van dit jaar aangegeven over een concreter beeld van de toekomstige 
uitvoering te willen beschikken. Daarom is in 2018 een lokaal transformatieplan Wet Sociale Werkvoorziening 
vastgesteld. Binnen de kaders van dit plan vindt de transformatie plaats. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan 
een integrale benadering (brede doelgroep). De financiële gevolgen van de transformatie zijn op het moment van 
het opstellen van de Programmabegroting 2019 nog niet volledig in beeld en maken hiervan geen onderdeel uit. 
 
Ontwikkelingen Sociaal Domein 
Sinds 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de nieuwe Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de participatiewet (de zogenaamde drie decentralisaties). We zien een toename van het 
gebruik van de diverse voorzieningen en daarmee een stijging van de lasten. Eén van de uitgangspunten van 
beleid is dat uitvoering moet plaatsvinden binnen de vergoedingen die het Rijk beschikbaar stelt. Omdat deze 
Rijksbijdragen de afgelopen jaren steeds verder gedaald zijn en de uitgaven juist stijgen, worden we 
geconfronteerd met tekorten. Tekorten konden in de afgelopen jaren verrekend worden met de risicoreserve 
Sociaal Domein. Bekend is dat deze reserve vrijwel is uitgeput (zie tabel bij programma 4).  Wij verwachten eind 
oktober 2018 u via een RIB nader te informeren.  
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3. Financieel beeld 
 
Uiteenzetting financiële positie 
In dit hoofdstuk geven wij inzicht in de financiële positie van de gemeente Stichtse Vecht. Het saldo na de 
meicirculaire is hiervoor het vertrekpunt. 
 
Financieel beeld na meicirculaire 2018 
Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Beginstand primitieve begroting 2018: 1.101.766         2.558.798         3.528.772         3.644.582         
Amendement diverse partijen: -170.000           -170.000           -170.000           -170.000           
Meerjarensaldi 2019-2022 na amendementen: 931.766            2.388.798         3.358.772         3.474.582         
Maartcirculaire 2018 2.768.916         4.900.446         6.602.585         8.713.809         
Stelpost loon- en prijsontwikkeling -1.053.000        -1.686.000        -2.135.000        -2.535.000        
Stelpost opvangen Bijstand i.p.v. risicoreserve SD -1.042.578        -1.042.578        -1.042.578        -1.042.578        
Besluit areaaluitbreiding Citytec 64.479              71.842              79.013              80.785              
Stand voor meicirculaire 1.669.583         4.632.508         6.862.792         8.691.598         
Meicirculaire 2018 -2.116.673        -2.527.066        -3.095.416        -4.171.376        
Verwachte reële teruggaaf btw-compensatiefonds 960.575            1.218.656         1.374.254         1.626.822         
Bijstelling stelpost opvangen Bijstand 500.000            500.000            500.000            500.000            
Saldo na meicirculaire 1.013.485         3.824.098         5.641.630         6.647.044         
 
 
Ontwikkeling financieel meerjarenperspectief 2018-2022 
Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Saldo na meicirculaire 1.013.485         3.824.098         5.641.630         6.647.044         

Autonome ontwikkelingen en ommissies
Aanpassing rente leningen treasury -115.602           -103.252           -90.902             -78.935             
Functionaris gegevensbescherming (FG) -64.057             -64.057             -64.057             -64.057             
Verhoging deelnemersbijdrage BSWW -120.695           -120.695           -120.695           -120.695           
VNG Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering -90.000             -90.000             -90.000             -90.000             
HRM Arbo en verzuim -75.000             -75.000             -75.000             -75.000             
Huurinkomsten brandweergarage Binnenweg -111.455           -111.455           -111.455           -111.455           
VRU-bijdrage (deelname expiriment) -50.000             -                        -                        -                        
Kostendekkendheid Riolering -421.818           241.400            251.066            260.731            
Kwijtschelding belastingen -67.745             -67.745             -67.745             -67.745             
versterken Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen + e-
depot

-100.000           -110.000           -110.000           -110.000           

Overige autonome ontwikkelingen -89.322             -192.235           -96.552             -130.832           
Omissies -34.238             -74.015             -131.064           -138.112           

-1.339.931        -767.053           -706.403           -726.100           
overige ontwikkelingen
Mutaties kapitaallasten 235.824            -619.605           -657.792           -760.501           
Inzet gelden uit circulaires voorgaande jaren 180.000            -                        -                        -                        
Eenmalige onttrekking  uit 
voorziening riolering i.v.m. rente aanpassing 334.742            -                        -                        -                        

750.566            -619.605           -657.792           -760.501           
Collegewerkprogramma 2018-2022
Uitvoering collegewerkprogramma -1.185.000        -1.972.000        -1.722.000        -1.722.000        
Inzet oud voor nieuw 760.880            130.880            130.880            130.880            

-424.120           -1.841.120        -1.591.120        -1.591.120        
Saldo programmabegroting 2019 -0                      596.320            2.686.315         3.569.323         
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Hieronder lichten wij de mutaties nader toe. 
 
Autonome ontwikkelingen 
 
Aanpassing rente treasury 
Om onze liquiditeitspositie te versterken zijn er in 2018 drie (nieuwe) geldleningen op de kapitaalmarkt 
aangetrokken, met een hoofdsom van € 10 miljoen per lening. In 2019 verwachten wij nog een lening aan te 
moeten trekken, dit zorgt in voor een totaal aan extra rentelasten van € 115.602. 
 
Functionaris gegevensbescherming 
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Als uitvloeisel van deze 
wet is de gemeente verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. De kosten hiervoor 
bedragen jaarlijks € 64.057. 
 
Verhoging deelnemers bijdrage BSWW 
De verhogingen van de deelnemers bijdrage BSWW waren nog niet meerjarig doorgevoerd. Dit is hersteld en 
bedraagt in totaal jaarlijks € 120.695.  
 
VNG Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 
Vanaf 2018 betaald de gemeente de contributienota van de VNG zelf. Voorheen werd deze betaald door het Rijk. 
De vergoeding die het Rijk hiervoor in het Gemeentefonds geeft, is lager dan de werkelijke contributienota. In de 
begroting 2019 houden wij daarom rekening met een lastenstijging van € 90.000. 
 
HRM Arbo en verzuim 
Het Arbocontract is opnieuw aanbesteed en mede doordat het aantal medewerkers (Sociaal domein) is gestegen 
en door prijsontwikkeling wordt het budget met € 75.000 verhoogd. 
 
Huurinkomsten brandweergarage Binnenweg 
Via de Raadsinformatiebrief van 12 juli jongstleden hebben wij u geïnformeerd over de verhuur aan de GGDrU 
van de vrijgekomen ruimte, door het vertrek van de Landelijke Eenheid van Politie in de brandweerkazerne aan 
de Binnenweg 2 in Maarssen. Vanaf 2019 zijn hierdoor de huurinkomsten op dit programma met € 111.455 
afgenomen. 
 
VRU bijdrage (deelname experiment) 
In de Raadsvergadering van 10 juli jongstleden heeft u besloten dat de Veiligheids Regio Utrecht een experiment 
mag gaan uitvoeren om de paraatheid van de brandweer te verbeteren. Gelet op de regelmatige 
buitendienststellingen van met name onze ‘kleine’ posten op de dag, kan deze pilot bijdragen aan het verlagen 
van de opkomsttijd en daarmee de veiligheid verder verbeteren. De kosten van deze pilot zijn € 50.000. 
 
Kostendekkendheid Riolering 
Oorspronkelijk is een onttrekking aan de egalisatievoorziening Riolering geraamd van € 1.472.770. Door de 
herrekening van de kapitaallasten en overige ontwikkelingen valt de onttrekking uit op € 779.167. Het effect 
hiervan op het financiële beeld van de Programmabegroting is € 693.603 nadelig. Daarnaast is door activering 
van klimaat adoptieve maatregelen een voordelig effect ontstaan van € 300.000. Tenslotte is er nog een nadelig 
effect door prijsstijging. In totaal bedraagt het negatieve resultaat € 421.818. 
 
Kwijtschelding belastingen 
Het aantal verzoeken om kwijtschelding is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, zoals ook is aangegeven in 
de Bestuursrapportage 2018. Het budget is structureel verhoogd met € 67.745. 
 
Versterken Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC)+ e-depot 
Bij de behandeling van de begroting 2019 van het RHC heeft de raad ingestemd met het ontwikkelen van een e-
depot. De lasten stijgen hierdoor met € 100.000. 
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Overige ontwikkelingen 
 
Mutaties kapitaallasten 
Doordat in 2018 investeringen, die wij volgens planning in 2018 zouden afwikkelen, zijn doorgeschoven naar 
2019 heeft een mutatie in de kapitaallasten plaatsgevonden. 
 
Inzet gelden uit circulaires voorgaande jaren 
We hebben de mutaties uit voorgaande jaren verwerkt in de Programmabegroting. 
 
Eenmalige onttrekking uit voorziening riolering i.v.m. renteaanpassing 
Door het aanpassen (verlagen) van het rentepercentage op investeringen bij riolering dalen de kapitaallasten. 
Deze aanpassing heeft ook effect op het taakveld Treasury onder het programma Bestuur. Hier worden de totale 
doorbelaste kapitaallasten als inkomst verantwoord. Door deze verlaging dalen de inkomsten met € 334.742. Wij 
hebben ervoor gekozen om deze verlaging eenmalig te onttrekken uit de egalisatievoorziening Riolering. 
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4. Programma’s 
 
Leeswijzer 
 
Binnen de programma’s treft u de beantwoording op de 3 W-vragen: 
 

1. Wat willen we bereiken tot en met 2022? 
2. Wat gaan we hiervoor doen in 2019? 
3. Wat mag het kosten? 

 
Voor wat betreft de 3e W- vraag (Wat mag het kosten?) willen wij uw aandacht vestigen op het volgende: 
 
Bij de 3e W-vraag in de begroting geven wij een toelichting op het verschil in budget 2019 ten opzichte van 2018 
op het niveau van het taakveld waarbij de afwijking > € 50.000 is of politiek relevant. Wij lichten de lasten en 
baten apart toe. 
 
We verwachten dat de personeelslasten in 2019 met 2% zullen stijgen, zo ook de pensioenpremies. Wij hebben 
de loonkosten hiermee verhoogd. Ook is een prijscompensatie doorgevoerd van 1,4%. Deze stijgingen worden 
niet binnen de programma’s separaat toegelicht. 
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4.1 Bestuur 
 
Wat willen we bereiken tot en met 2022? 
 
Een nieuwe Bestuursstijl, een financieel gezonde gemeente en een moderne ambtelijke organisatie voor onze 
inwoner. 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 2019? 
 
Een moderne gemeente die gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners 
• Uit externe kwaliteitsaudits signaleren we de noodzaak om het integraal digitaal werken gemeente breed een 

nieuwe impuls te geven. 
• We digitaliseren processen zodanig, dat aanvragen die via de website binnenkomen ook volledig digitaal 

verwerkt kunnen worden. In 2019 gaat het om 3 processen. Daarnaast worden bestaande papieren 
documenten digitaal opvraagbaar. 

• We gaan de publiekshal verbouwen. Dit past bij de filosofie van ‘huis van de gemeente’ en hiermee vergroten 
we de toegankelijkheid van onze organisatie.  

• We willen het sluiten van huwelijken binnen onze gemeente stimuleren. Daarom professionaliseren we het 
huwelijksproces en laten deze beter aansluiten bij de huidige wensen van bruidsparen. Voorbeelden hiervan 
zijn onder andere: 
o het digitaliseren van de huwelijkskalender; 
o het promoten van huwelijken op een manier die bij deze tijd past; 
o het onderzoeken van de mogelijkheid van een persoonlijke internetpagina voor huwelijken.  

Een moderne gemeente die gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners 
• Een uitstekende eerstelijns dienstverlening; kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, conform de 

“Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020”.  
• Onze inwoners: 

o staan centraal;  
o worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening; 
o zijn tevreden. 

• Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig. 
• Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de 

regeldruk (deregulering). 
• Een transparante, toegankelijke planvorming met betrokken inwoners.  
• Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving. 
• Meer integraal werken door multidisciplinaire teams aan grote maatschappelijke opgaven.  
• De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om sámen 

verantwoordelijkheid te nemen. 
 

Een nieuwe Bestuursstijl 
• Een stevig Bestuur dat vertrouwen geniet van onze inwoners. Dit betekent dat - als zaken niet goed 

gaan -    we elkaar ondersteunen en samen zoeken naar oplossingen. 
• Een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en 

het benutten van de aanwezige kennis in onze samenleving. 
 
Een financieel gezonde gemeente 
• Een financieel solide beleid.  
• De loonsom blijft (behoudens loon- en inflatiecorrecties) de komende periode gelijk. Behoudens wanneer dit 

voortvloeit uit beleidsmatige keuzes, breidt de formatie niet uit. 
• Bij een tekort vragen we onze inwoners niet om meer geld. 
• Bij een overschot, komt de besteding ervan altijd ten gunste van onze inwoners. 
• Behoudens loon- en inflatiecorrecties gaan de gemeentelijke belastingen gaan niet omhoog.  

Leges en heffingen zijn maximaal kostendekkend. 
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• We actualiseren het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij we aandacht hebben voor de positie van 
de lokale ondernemer. Dit doen we onder door: 
o het introduceren van de Inkoopkalender zodat ondernemers weten welke gemeentelijke aanbestedingen 

aanstaande zijn;  
o het evalueren van de leverancierslijst voor lokale ondernemers;  
o het doorontwikkelen van digitale en data gestuurde inkoopondersteuning. 
Door het ondertekenen van het manifest Maatschappelijk Verantwoord inkopen (MVI) kunnen we onze 
ambities op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie, innovatie en Social return realiseren.  

• Met het digitaliseren van oude bouwdossiers zorgen we ervoor dat inwoners, bedrijven en andere organisaties 
op een gemakkelijke en veilige wijze, digitale informatie kunnen vinden. Zij kunnen deze informatie daardoor 
hergebruiken voor onder ander vergunningaanvragen en hoeven niet meer fysiek naar het gemeentehuis te 
komen.  

• We verbeteren de archivering van bestaande digitale dossiers, zodat jaarlijks vernietigd kan worden wat 
archief wettelijk vernietigd moet worden. Datgene wat permanent bewaard moet blijven kan op termijn over 
kan naar het E-depot, de digitale archiefbewaarplaats van het Regionaal Historisch Centrum (RHC). 

• Om aan de verwachting van een betrouwbare overheid te kunnen voldoen gaan we op integrale wijze fraude 
bestrijden en fors inzetten op het terugdringen van briefadressen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met 
Ondermijning en het Sociaal domein. Vanaf medio 2018 zijn we aangesloten bij de Landelijke Aanpak 
Adreskwaliteit (LAA) een landelijk project waarbij op basis van signalen van landelijke overheidsorganisaties, 
adresonderzoeken en huisbezoeken plaatsvinden. In 2019 zetten we extra mankracht in op LAA, 
adresonderzoeken en het terugdringen van onterechte briefadressen.  

• Naast het starten van aanbestedingen voor applicaties en het verbeteren en uitbreiden van de sturing op 
dienstverlening/KTO, wordt er een aanbesteding gestart voor de integratie telefonie.  

• In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. De gemeente voorziet in alle 
wettelijke maatregelen. In 2019 zet de gemeente het beleid om de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens 
in voldoende mate te beschermen en te beveiligen volgens de normen van de AVG voort. Specifieke 
aandacht hebben we voor het verder vergroten van de bewustwording en gedrag van de medewerkers. 

 
Een nieuwe Bestuursstijl 
• Door het uitdragen en communiceren van het collegebeleid en door het collegeoptreden zijn we zichtbaar en 

toegankelijk in de samenleving.  
• We stellen een actief jaarprogramma 2019 op met werkbezoeken van het college aan ondernemers, 

organisaties en kernen. We houden daarbij rekening met bezoeken overdag, maar ook op uren buiten 
kantoortijden, zodat we breed de samenleving kunnen bereiken.   

• Besturen betekent keuzes maken en verantwoorden. Onze keuzes zijn transparant, uitlegbaar en altijd te 
herleiden tot de visie en ambities die we hebben voor onze gemeente. We benutten kansen en lossen 
problemen op. Hiermee creëren we ook duidelijkheid voor en focus op de eigen organisatie. In de eigen 
organisatie leggen we in onze samenwerking en communicatie steeds de nadruk op deze focus.  

• We willen steeds vraaggerichter communiceren op basis van informatiebehoefte. De webcare en het Medialab 
worden verder doorontwikkeld. 

• We voeren een burgerpanel in en door het vergroten van het aantal extranet-groepen creëren we digitale 
participatie.  

• We vernieuwen de website. In 2019 zetten we in op het inrichten van de site voor participatiedoeleinden en 
gebiedsmarketing. 

• We zorgen ervoor dat onze nieuwe website in 2019 voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving inzake 
toegankelijkheid, die eind 2018 van kracht wordt. 

• We zetten de training omgevingsgericht communiceren in de gemeentelijke organisatie voort. Het beoogd 
maatschappelijk effect hiervan is goede samenwerking en tijdige, duidelijke communicatie met inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties.  

• We werken aan goede informatieverstrekking en participatie in het kader van de komst van de Omgevingswet. 
Daarbij is er ruim aandacht voor de inrichting van het Digitaal Systeem Omgevingswet.   

 
Een Financieel gezonde gemeente 
• We zorgen te allen tijde voor een sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief. 
• We maken een investeringsfonds en kiezen bewust voor dit nieuwe financiële instrument, omdat we denken 

hiermee verandering teweeg te brengen. Het gaat ons niet om de grootsheid van de beweging, maar juist om 
de essentiële verandering die nodig is. Uw Raad beslist over de besteding van het investeringsfonds. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/03/21/rapport-landelijke-aanpak-adreskwaliteit/rapport-landelijke-aanpak-adreskwaliteit.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/03/21/rapport-landelijke-aanpak-adreskwaliteit/rapport-landelijke-aanpak-adreskwaliteit.pdf
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Jaarlijks melden we bij de jaarrekening of het mogelijk is om het investeringsfonds op te hogen met 
incidenteel overschot. 

• Daar waar een financieel overschot ontstaat, wordt: 
o 1/3 gestort in het nieuwe investeringsfonds;  
o 1/3 ingezet voor bijvoorbeeld uitbreiding van beleid of lastenverlichting; 
o 1/3 gestort in de Algemene reserve om een goede financiële gezonde gemeente te blijven om eventuele 

tegenvallers te kunnen opvangen. 
 
Effect- en prestatie-indicatoren 
Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron Jaarrek.  

2017 
Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Doel 
2022 

Waardering dienstverlening (nieuw) E KCM - - 8,2 8,3 8,1 8,2 
% binnen termijn afgehandelde zaken (nieuw) P Join - - 60% 62% 64% 66% 
Aantal klachten (nieuw) E Meting - - 75 72 68 65 
Klanttevredenheid afhandeling klachten 
(nieuw) 

E KCM - - 6,5 6,7 6,9 7,2 

Aantal complimenten (nieuw) E Meting - - 10 11 12 15 
Website 
Aantal digitaal aangevraagde producten 
(nieuw) 

E Meting - - 28.500 34.500 42.000 49.000 

% Digitaal aangevraagde producten P Meting 70% 75% 75% 76% 77% 78% 

Klanttevredenheid vindbaarheid en kwaliteit 
van Informatie op website E/P KCM 6 6,5 6,5 7 7,2 7,5 

Telefonie 
% Telefonische bereikbaarheid op algemeen 
nummer P CCM 87% 88% 89% 90% 90% 90% 

% Klanten dat direct telefonisch wordt 
geholpen door 1e lijn KCC P KCS 74% 75% 75% 75% 75% 75% 

Klanttevredenheid telefonische dienstverlening E KCM 8 8,1 8,1 8,1 8,2 8,3 
Klanttevredenheid WhatsApp (nieuw) E KCM - - 7.5 7.6 7.7 7.8 
Klanttevredenheid Email (nieuw) E KCM - - 6,7 6,9 7,2 7,5 
Balie 
Klanttevredenheid balie dienstverlening E KCM 8,7 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
Aantal geboekte betaalde huwelijken (nieuw) E Meting 

 
 

345 350 355 360 
Klanttevredenheid huwelijken (nieuw) E KCM 

  
8,5 8,5 8,5 8,5 

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron Jaarrek.  
2017 

Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Doel 
2022 

Communicatie 
Aantal in te zetten digitale 
communicatiemiddelen P Meting 11 11 11 12 12 12 

Aantal volgers digitale communicatiemiddelen* E Meting 7.686 6.900 7.900 8.000 10.000 11.000 
 
Aanpassingen indicatoren 
De KPI’s voor dienstverlening zijn voor 2019 aangepast aan de huidige tijd. Het ‘percentage online gemaakte 
afspraken’ en het ‘percentage klanten dat vooraf een afspraak heeft gemaakt’ hebben we verwijderd. Het werken 
op afspraak is inmiddels is zo ingeburgerd dat deze percentages weinig meer zeggen (het laatste percentage 
stond in 2017 op 97%). Het ‘percentage thuisbezorgde reisdocumenten’ hebben we verwijderd omdat de pilot 
bezorgen reisdocumenten inmiddels is omgezet in een structurele service. 
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Er zijn ook nieuwe KPI’s bijgekomen. We kunnen inmiddels meer meten en we bieden ook nieuwe diensten aan.  
Daarnaast zijn ‘klanttevredenheid vindbaarheid en kwaliteit van de website’ (was ‘vindbaarheid van de informatie 
op de website’) en ‘klanttevredenheid balie dienstverlening’ (was ‘klanttevredenheid fysieke dienstverlening’) iets 
anders geformuleerd. 
 

Verplichte indicatoren Rijk P/E Bron Jaarrek.  
2017 

Begr. 
 2018 

Begr. 
 2019 

Begr. 
 2020 

Begr. 
 2021 

Begr. 
 2022 

Formatie per 1.000 inwoners P SV 6,0  0,6  6,3 6,2  6,2  6,2  
Bezetting per 1.000 inwoners P SV 5,60  5,55  6,1 6,0  6,0  6,0  
Apparaatskosten per inwoner P SV 237 282 287 284 281 281 
Kosten externe inhuur  als % van totale 
loonsom*+ totale kosten inhuur externen** P SV 

8,75% <10% <10% <10% <10% <10% 
5.187.200 1.450.182 1.028.292 911.269 818.831 806.375  

Overhead als %  
van de totale lasten P SV 13,3% 14,5% 14,4% - - - 

Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishoudens in € 
Koopwoningen*** 

P SV 683,26 669,33 669,33 669,33 669,33 669,33 

Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishoudens in € 
Huurwoningen*** 

P SV 322,48 323,12 323,12 323,12 323,12 323,12 

Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishoudens in € 
Koopwoningen*** 

P SV 821,53 807,92 807,92 807,92 807,92 807,92 

Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishoudens in € 
Huurwoningen*** 

P SV 460,75 461,71 461,71 461,71 461,71 461,71 

Demografische druk (De verhouding tussen de 
productieve leef- tijdsgroep (20-64) en de niet-
productieve leef- tijdsgroepen (0-19) en 65+ ) 

E BRP 75% 74% 74% 74% 74% 74% 

*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. 
**Kosten inhuur externen in de begroting is het totaalbedrag van alle specifieke inhuurbudgetten. De kosten van inhuur externen 
ten laste van de loonsom zijn hierin niet meegenomen, omdat inhuur afhankelijk is van de ruimte binnen de loonsom. Dit 
verklaart ook het verschil tussen het bedrag bij de jaarrekening en de begroting. 
*** cijfers begroting 2019 pas bekend na vaststelling nieuwe legesverordening, die eind december 2018 wordt vastgesteld 
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Wat mag het kosten? 

 
De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de 
toelichting opgenomen. 
 

 
Baten 
Binnen dit taakveld dalen de baten met € 105.109. Dit wordt veroorzaakt door een eenmalige onttrekking in 2018 
uit de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen van € 105.109 voor de nieuwe raadszaal zoals door u 
besloten op 19 december 2017 (zie ook ‘Overige lasten’). 
 

 
Toegerekende personeelslasten 
Binnen dit taakveld dalen de personeelslasten met € 60.815. 
In 2018 is er extra geld beschikbaar gesteld voor een tijdelijke formatie-uitbreiding die nodig is om de 
dienstverlening op het afgesproken niveau uit te voeren. Vanaf 2019 wordt dit afgebouwd. 
 
Overige lasten 
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 101.140. Onderstaand lichten wij de grootste afwijkingen toe. 
In 2014 is de geldigheid van paspoorten en identiteitskaarten (voor personen van 18 jaar en ouder) verlengd van 
5 naar 10 jaar. In de periode 2019-2024 worden er hierdoor weinig aanvragen voor reisdocumenten gedaan.  
Hierdoor verwachten wij een daling van de lasten van € 274.142 (zie ook ‘Baten’).  
Om de ambtelijke organisatie verder te moderniseren is er op diverse onderdelen binnen dit taakveld, 
bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de LAA en het digitaliseren van het archief, € 132.000 beschikbaar gesteld. 
 
Baten  
Binnen dit taakveld dalen de baten met € 426.457. Onderstaand lichten wij de grootste afwijkingen toe. 
In 2019 verwachten wij door de wijziging van de geldigheid van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar een daling 
van de legesopbrengsten van € 500.598 (zie ook ‘Overige lasten’).  
Een dergelijke (tienjaren)cyclus bestaat al langer bij de rijbewijzen. Tot en met 2020 is er bij de rijbewijzen sprake 
van een cyclus met veel aanvragen, vanaf 2021 nemen de aanvragen weer af. Ook hierop zijn de bedragen 
aangepast (verhoogd met € 83.933). 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022
Lasten 24.620.579    24.875.555    25.094.565    25.083.931    26.176.729    
Baten -65.659.269   -91.910.220   -94.775.240   -97.145.139   -99.370.627   
Geraamde saldo van baten en lasten -41.038.690   -67.034.665   -69.680.675   -72.061.208   -73.193.898   
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves 37.538           160.000         250.000         -                     14.153           
Onttrekking aan reserves -265.604        -466.635        -216.635        -216.635        -243.945        
Saldo mutaties reserves -228.066        -306.635        33.365           -216.635        -229.792        
Geraamde resultaat -41.266.756   -67.341.300   -69.647.310   -72.277.843   -73.423.690   

Bestuur

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Bestuur 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 2.257.442      2.281.774      2.323.096      2.365.243      2.365.243      
Kapitaallasten 63.087           56.034           179.262         177.259         174.295         
Overige lasten 1.327.157      1.366.754      1.428.861      1.375.098      1.375.098      
Totaal lasten 3.647.686      3.704.562      3.931.219      3.917.600      3.914.636      
Totaal baten -105.109        -                     -87.011          -40.640          -40.640          
Saldo 3.542.577      3.704.562      3.844.208      3.876.960      3.873.996      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Burgerzaken 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 1.194.485      1.133.670      1.055.899      1.020.299      1.020.299      
Kapitaallasten -                     -                     -                     -                     -                     
Overige lasten 800.778         699.638         577.282         576.282         587.282         
Totaal lasten 1.995.263      1.833.308      1.633.181      1.596.581      1.607.581      
Totaal baten -1.312.817     -886.360        -830.760        -791.160        -799.660        
Saldo 682.446         946.948         802.421         805.421         807.921         
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Toegerekende personeelslasten 
Binnen dit taakveld dalen de toegerekende personeelslasten met € 182.466. Dit wordt voor € 467.000 
veroorzaakt door het vervallen van het team Transformatie, dit was een tweejarig project voor 2017 en 2018. 
Door loon- en prijscompensatie, verhoging van pensioenpremies en kleine personele verschuivingen stijgen de 
toegerekende personeelslasten met € 284.534. 
 
Kapitaallasten  
Binnen dit taakveld dalen de kapitaallasten met € 75.062. Dit wordt veroorzaakt door investeringen die in 2018 
volledig zijn afgeschreven.  
Verder was de intentie om de (afgeschreven) smartphones van de medewerkers vanaf 2019 te vervangen d.m.v. 
leasing. Uit nader onderzoek blijkt het voordeliger om deze aan te schaffen en deze investering te activeren. De 
kapitaallasten die hieruit voortvloeien, zijn vanaf 2020 in de begroting opgenomen.  
 
Overige lasten 
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 652.092. Onderstaand lichten wij de grootste afwijkingen toe. 
Om de ambtelijke organisatie verder te moderniseren zijn de lasten voor diverse onderdelen binnen dit taakveld, 
bijvoorbeeld voor de implementatie van Office 365, uitbreiden en verder digitaliseren HRM-pakket en het 
digitaliseren van het archief, verhoogd met € 366.000. Verder is het budget voor arbo niet meer toereikend door 
prijsontwikkelingen en door toename personeel (Sociaal domein), het budget is daarom verhoogd met € 75.000. 
Daarnaast vervalt het budget van € 219.456 voor langdurig verzuim.  
In de Voorjaarsnota 2017 is voor 2019 € 99.335 extra beschikbaar gesteld voor ‘Investeren in digitaliseren’ om de 
continuïteit van moderne bedrijfsvoering te borgen. 
Verder is er in het Collegewerkprogramma een jaarlijks budget van € 250.000 beschikbaar gesteld voor de 
noodzakelijke investeringen in datagestuurd werken. 
 

Kapitaallasten 
Binnen dit taakveld stijgen de kapitaallasten met € 401.245. Onderstaand lichten wij de grootste afwijkingen toe. 
Hoewel het is toegestaan om een rentevergoeding te berekenen over het eigen vermogen, adviseert de 
commissie BBV deze systematiek niet meer toe te passen. Deze systematiek creëert een fictieve rentelast en 
leidt tot het (onnodig) opblazen van de programmalasten en gaat daarmee ten koste van de eenvoud en 
transparantie.  
Dit advies hebben wij opgevolgd en met ingang van het begrotingsjaar 2019 dan ook niet meer toegepast.  
Dit zorgt voor een verlaging van de lasten van € 250.387 binnen dit taakveld (zie ook ‘Baten’). 
Om de toegerekende rente aan te passen aan meer marktconforme rentepercentages zijn de investeringen, met 
een vast (hogere) rentepercentage, aangepast aan de omslagrente. Hierdoor wordt er € 658.916 minder rente 
toegerekend aan de taakvelden, wat voor een verlaging van de doorbelaste rente op het taakveld Treasury zorgt.  
 
Overige lasten  
Om onze liquiditeitspositie te versterken zijn er in 2018 drie (nieuwe) geldleningen op de kapitaalmarkt 
aangetrokken, met een hoofdsom van € 10 miljoen per lening. In 2019 verwachten wij nog een lening aan te 
moeten trekken, dit zorgt in totaal voor extra rentelasten van € 115.602. 
 
  

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Overhead 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 11.800.710    11.618.244    11.792.944    12.015.526    12.015.526    
Kapitaallasten 1.174.427      1.099.365      1.250.494      809.325         780.034         
Overige lasten 5.507.436      6.159.528      6.209.798      6.435.918      6.435.874      
Totaal lasten 18.482.573    18.877.137    19.253.236    19.260.769    19.231.434    
Totaal baten -307.371        -307.017        -307.017        -6.768            -6.724            
Saldo 18.175.202    18.570.120    18.946.219    19.254.001    19.224.710    

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Treasury 2018 2019 2020 2021 2022
Kapitaallasten -2.606.587     -2.205.342     -2.742.003     -2.903.147     -3.038.497     
Overige lasten 1.369.507      1.510.109      1.497.759      1.485.409      1.473.442      
Totaal lasten -1.237.080     -695.233        -1.244.244     -1.417.738     -1.565.055     
Totaal baten -553.526        -520.978        -169.685        -263.472        -227.515        
Saldo -1.790.606     -1.216.211     -1.413.929     -1.681.210     -1.792.570     
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Baten 
Binnen dit taakveld dalen de baten met € 32.548. Onderstaand lichten wij de grootste afwijkingen toe. 
De dividenduitkering van Vitens daalt met € 73.500. Dit komt omdat de "overwinst" aan de klant moet worden 
teruggeven. De maximale winst van dit nutsbedrijf is gerelateerd aan de door de minister vast te stellen 
maximumvergoeding voor het geïnvesteerde vermogen (WACC).  
Verder is met ingang van het begrotingsjaar 2019 berekenen wij geen rentevergoeding meer over het eigen 
vermogen, wat zorgt voor een verlaging van de baten van € 250.387 binnen dit taakveld (zie ook ‘Kapitaallasten’). 
Door extra kapitaallasten (afschrijving) op het taakveld riolering door aanpassing van de rente is er incidenteel 
een extra bedrag aan de voorziening riolering onttrokken van € 334.743 om dit nadeel op te vangen. 
 

 
Overige lasten 
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 120.824 door een verhoging van de bijdrage voor de 
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW. 
 
Baten 
Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 122.178. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door prijscompensatie en 
de geraamde areaaluitbreidingen voor de Onroerendezaakbelastingen. Voor de woningen is dit een positieve 
bijstelling en voor de niet-woningen is dit een negatieve bijstelling. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar 
de paragraaf Lokale heffingen. 
 

 
Baten  
Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 27.140.648. Onderstaand lichten wij de grootste afwijkingen toe. 
In het Gemeentefonds zijn vanaf 2019 de integreerbare onderdelen van de integratie-uitkeringen van het Sociaal 
Domein toegevoegd aan de Algemene uitkering. Hierover hebben wij u geïnformeerd via RIB 46 van 10 juli 2018. 
Vanaf 2019 ramen wij de Algemene uitkering volledig in dit programma. Dit resulteert in een verschuiving van de 
baten van € 23.699.698 van programma Sociaal naar programma Bestuur. 
Wij hebben, in overeenstemming met de richtlijnen van de provinciale toezichthouder, de Algemene uitkering in 
lijn gebracht met de Meicirculaire 2018. Zoals beschreven in het raadsvoorstel van de Meicirculaire 2018 is in het 
Gemeentefonds een stelselwijziging doorgevoerd voor de toevoeging aan de Algemene uitkering vanuit het BTW 
Compensatiefonds. Voorzichtigheidshalve ramen wij deze toevoeging op 70% van de raming die is opgenomen in 
de Septembercirculaire 2017. Voor Stichtse Vecht is dit in 2019 ongeveer € 1.000.000.  
Wij bezien op basis van de Septembercirculaire 2018 of bijstelling van deze raming noodzakelijk is.  
De laatste accresontwikkelingen van de Septembercirculaire 2018 nemen wij via een afzonderlijk raadsvoorstel 
en begrotingswijziging op in de begroting 2019. 
 
  

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Belastingen 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 13.555           13.950           14.229           14.514           14.514           
Overige lasten 921.007         1.041.831      1.041.831      1.041.831      1.041.831      
Totaal lasten 934.562         1.055.781      1.056.060      1.056.345      1.056.345      
Totaal baten -13.493.586   -13.615.764   -13.615.764   -13.615.764   -13.615.764   
Saldo -12.559.024   -12.559.983   -12.559.704   -12.559.419   -12.559.419   

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Algemene uitkering 2018 2019 2020 2021 2022
Totaal baten -50.390.455   -77.531.103   -80.716.002   -83.378.335   -85.631.324   
Saldo -50.390.455   -77.531.103   -80.716.002   -83.378.335   -85.631.324   
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Overige lasten 
Stelpost onvoorzien € 100.000 
 
Baten 
In de Programmabegroting nemen wij jaarlijks een stelpost op voor een eventuele achteruitgang in de Algemene 
Uitkering van € 951.000.  
 

 
Toevoeging aan reserves  
Binnen dit taakveld wordt er in 2019 € 122.462 meer toegevoegd aan de reserves. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de vrijval van de reserve Revindicatie. Hierdoor wordt er € 160.000 aan de reserve Algemene 
Reserve toegevoegd. 
 
Onttrekking aan reserves  
Binnen dit taakveld wordt er in 2019 € 201.031 meer onttrokken aan de reserves. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door een (incidentele) onttrekking van € 250.000 aan de Algemene Reserve, ten behoeve van het 
Collegewerkprogramma. Dit bedrag zal in 2020 teruggestort worden in de Algemene reserve. 
  

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Overige baten en lasten (stelposten) 2018 2019 2020 2021 2022
Overige lasten 287.488         100.000         465.113         670.374         1.931.788      
Totaal lasten 287.488         100.000         465.113         670.374         1.931.788      
Totaal baten 673.595         951.002         950.999         951.000         951.000         
Saldo 961.083         1.051.002      1.416.112      1.621.374      2.882.788      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Mutaties reserves 2018 2019 2020 2021 2022
Toevoeging aan reserves 37.538           160.000         250.000         -                     14.153           
Onttrekking aan reserves -265.604        -466.635        -216.635        -216.635        -243.945        
Saldo -228.066        -306.635        33.365           -216.635        -229.792        
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4.2 Veiligheid 
 
Wat willen we bereiken tot en met 2022?   
 
Een veilige gemeente voor iedereen. 

 
Wat gaan we daarvoor doen in 2019? 
• We geven uitvoering aan de doelen en prioriteiten zoals deze zijn vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 

2019 – 20221.  
• We stimuleren en faciliteren maatschappelijke betrokkenheid. 
• De Persoonsgerichte Aanpak wordt ingezet voor personen met complexe problematiek, met als doel om 

overlast en criminaliteit terug te dringen. We versterken hierbij de samenwerking met Sociaal Domein. 
• We voeren onderzoek uit naar de effectiviteit van het huidige cameratoezicht en bekijken de mogelijkheden 

voor uitbreiding daarvan, waarbij met name gekeken wordt naar de flexibele vorm. 
• We besteden ook aandacht aan de aanpak van cybercrime. 
• Voor het behoud van het veiligheidsniveau is de opgave om de huidige aanpak uit te breiden, met inzet van 

nieuwe methodes. We treden preventief op waar het kan en repressief waar het moet. In geval van 
calamiteiten reageren we op passende wijze. 

• We geven uitvoering aan het Plan van aanpak Ondermijning2. 2019 staat in het teken van het vergroten van 
de bewustwording en de weerbaarheid. De weerbaarheid vergroten we door bestuurders, professionals en 
inwoners minder handelingsverlegen te maken en tegelijkertijd het melden van ondermijning te stimuleren. 
De basis hiervoor is een meldpunt en een duidelijke route voor de behandeling van meldingen van 
(vermoedens) van ondermijning. Op die manier werken we aan een weerbare overheidsinstantie. 
Daarnaast gaan we meer toezicht houden en handhaven. 

• We geven uitvoering aan de drie businesscases Nieuwer ter Aa, Nigtevecht en Tienhoven om het 
kwaliteitsniveau van alle brandweerkazernes conform de daarvoor gestelde richtlijnen te brengen. 

 
Effect- en prestatie-indicatoren* 
Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron Jaarrek.  

2017 
Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Doel 
2022 

Rapportcijfer veiligheidsgevoel onder 
inwoners E Monitor 7,1 7,4 

   
  

Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit P SV 3 4 
   

  
Aantal woninginbraken P RVS 166 196 

   
  

Aantal meldingen jeugdoverlast P RVS 338 360 
   

  
Aantal buurtsignaleringsteams P SV 14 14 

   
  

Verplichte indicatoren Rijk E/P 
Bron Jaarrek.  

2017 
Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Doel 
2022 

Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners E Bureau HALT 83 82 
   

  
Harde kern jongeren per 10.000 inwoners E LE 0,14 1,5 

   
  

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners E CBS 0,8 0,7 
   

  
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners E CBS 3,4 3,1 

   
  

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners E CBS 2,8 3,5 
   

  
Vernielingen en beschadigingen (in de 
openbare ruimte) per 1000 inwoners E CBS 4,2 4,3 

        

                                                      
1 Vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022, maart 2019. 
2  Vaststelling van het Plan van aanpak Ondermijning, 18 december 2018. 

• Inwoners voelen zich veilig in onze gemeente. 
• Inwoners ervaren merkbare handhaving. 
• Het (zoveel mogelijk) voorkomen van ondermijning. 
• Een kwaliteitsniveau van de professionele crisis- en brandweerorganisatie die in VRU-verband voldoet aan de 

gestelde richtlijnen. 
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*De doelen voor 2019 – 2022 worden gesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022, dat wij u in het eerste kwartaal van 
2019, ter vaststelling, aanbieden. Als gevolg hiervan zijn de cijfers 2019-2022 nog niet ingevuld. 
 
Aanpassingen indicatoren 
De in eerder P&C producten gemelde indicatoren op het gebied van handhaving hebben wij verwijderd. 
Motivering hiervoor is dat deze indicatoren op enig moment in de begroting zijn opgenomen, maar dat deze 
wettelijk niet verplicht zijn en dat hiervoor geen absolute cijfers beschikbaar zijn. Voorgesteld wordt om in een 
later stadium voor de werkzaamheden van de BOA’s met een (ander) voorstel voor prestatie indicatoren te 
komen.  
 
Wat mag het kosten? 

 
De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de 
toelichting opgenomen. 
 

 
Kapitaallasten 
Voor de benodigde aanpassingen van drie brandweerkazernes (Tienhoven, Nieuwer ter Aa en Nigtevecht) in 
2019 leggen wij u eind 2018 een voorstel voor. Door deze investeringen stijgen de kapitaallasten in 2020 met  
€ 190.000. 
 
Overige lasten 
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 154.293. Onderstaand lichten wij de grootste afwijkingen toe. 
In de Raadsvergadering van 10 juli jl. is door u besloten, is de VRU- bijdrage geïndexeerd voor loon- en 
prijsontwikkelingen. Daarnaast zal de Veiligheidsregio Utrecht gedurende een jaar een experiment aangaan om 
inzicht te verschaffen in de mogelijkheden om de paraatheid van de brandweer te kunnen verbeteren. Gelet op de 
regelmatige buitendienststellingen van met name onze ‘kleine’ posten op de dag, kan deze pilot bijdragen aan het 
verlagen van de opkomsttijd en daarmee de veiligheid verder verbeteren. De kosten voor deze pilot bedragen 
voor Stichtse Vecht € 45.000. 
  
Baten 
Binnen dit taakveld dalen de baten met € 111.333. Onderstaand lichten wij de belangrijkste afwijking toe. Via de 
RaadsInformatieBrief van 12 juli jl. hebben wij u geïnformeerd over de verhuur aan de GGDrU van de 
vrijgekomen ruimte, door het vertrek van de Landelijke Eenheid van Politie in de brandweerkazerne aan de 
Binnenweg 2 in Maarssen. Vanaf 2019 zijn hierdoor de huurinkomsten op dit programma met € 111.455 
afgenomen. De huurinkomsten van de GGDrU zijn opgenomen op het programma Sociaal. 
  

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022
Lasten 5.498.072      6.058.165      6.191.572      6.221.801      6.303.270      
Baten -157.661        -46.328          -46.328          -46.328          -46.328          
Geraamde saldo van baten en lasten 5.340.411      6.011.837      6.145.244      6.175.473      6.256.942      
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves 6.754             -                     -                     -                     -                     
Onttrekking aan reserves -32.831          -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          
Saldo mutaties reserves -26.077          -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          
Geraamde resultaat 5.314.334      5.985.786      6.119.193      6.149.422      6.230.891      

Veiligheid

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Crisisbeheersing en brandweer 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 89.700           92.270           94.114           95.996           95.996           
Kapitaallasten 256.154         252.567         459.332         455.009         450.684         
Overige lasten 3.965.086      4.119.379      4.005.379      3.987.472      4.073.472      
Totaal lasten 4.310.940      4.464.216      4.558.825      4.538.477      4.620.152      
Totaal baten -120.144        -8.811            -8.811            -8.811            -8.811            
Saldo 4.190.796      4.455.405      4.550.014      4.529.666      4.611.341      
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Toegerekende personeelslasten 
Binnen dit taakveld stijgen de personeelslasten met € 395.076. Onderstaand lichten wij de grootste afwijkingen 
toe. Via de Voorjaarsnota 2017 en de Programmabegroting 2018 is ingestemd met de herijking van het 
gemeentelijk apparaat. Binnen deze herijking is vanaf 2019 de uitbreiding van een formatieplaats voor openbare 
orde en veiligheid voorzien (€ 84.000).  
 
In het Collegewerkprogramma is voor de aanpak van Ondermijning € 300.000 beschikbaar gesteld. Onder de 
aanpak valt in ieder geval: 

• Structureel inzetten van een aandachtsfunctionaris 
• Ondermijning 
• Juridische handhaving op ondermijningscasussen 
• Het vergroten van kennis van integraal handhaven van ondermijnende criminaliteit 
• Ontwikkelen van beleid 
• Vergroten van bestuurlijke weerbaarheid 
• Versterken en professionaliseren van toezicht en handhaving 
• Structureel inzetten van een integriteitsfunctionaris. 

 

 
Wij lichten bovenstaand taakveld binnen dit programma niet toe gelet op de geringe afwijkingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Openbare orde en veiligheid 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 617.371         1.012.447      1.051.391      1.065.925      1.065.925      
Kapitaallasten 11.927           11.782           11.636           16.772           16.566           
Overige lasten 557.834         569.720         569.720         600.627         600.627         
Totaal lasten 1.187.132      1.593.949      1.632.747      1.683.324      1.683.118      
Totaal baten -37.517          -37.517          -37.517          -37.517          -37.517          
Saldo 1.149.615      1.556.432      1.595.230      1.645.807      1.645.601      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Mutaties reserves 2018 2019 2020 2021 2022
Toevoeging aan reserves 6.754             -                     -                     -                     -                     
Onttrekking aan reserves -32.831          -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          
Saldo -26.077          -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          
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4.3 Fysiek 
 
Wat willen we bereiken tot en met 2022?  
 
Een duurzame evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling 

 
Wat gaan we daarvoor doen in 2019? 

 
Klimaat 
• In 2019 leggen we uw Raad de Routekaart Klimaatneutraal 2030 ter vaststelling voor. Voor de komende 

twaalf jaar is de routekaart een levend document en geen vaststaand programma, het geeft richting. Elk jaar 
stellen we een werkprogramma op met de routekaart als basis.  

• Daarnaast starten we in samenwerking met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en partners in 
de regio duurzame projecten. Dit zijn projecten die daadwerkelijk op grotere schaal de uitstoot van 
broeikasgassen kunnen verlagen. We starten met diverse pilots en monitoren de resultaten nauwgezet, zodat 
we weten of we op koers liggen wat betreft onze ambitie: klimaatneutraal in 2030. 

• Op verzoek van de fracties richten we ons op besparing van energie, zorgvuldig omgaan met budgetten voor 
duurzaamheid en we zoeken actief de samenwerking in de regio om te werken aan onze ambities.  

• Beschikbare subsidies zullen we benutten. 
• Binnen de gemeentelijke organisatie wordt in 2019 een taskforce duurzaamheid opgericht die in- en extern als 

eerste aanspreekpunt gaat functioneren.  
• De gemeentelijke organisatie moet het goede voorbeeld geven en werkt in 2022 klimaatneutraal. In het 

voorjaar van 2019 leggen we een uitvoeringsplan voor aan uw Raad. Hierin geven we aan wat nodig is om in 
2022 een klimaat neutrale gemeentelijke organisatie te zijn.  

• In de tweede helft van 2019 stellen we, samen met U10 gemeenten, de Regionale Energie Strategie vast.  
• Voor het opwekken van duurzame energie werken we deze raadsperiode niet mee aan het realiseren van 

windmolens, omdat daar onvoldoende draagvlak voor is. We zetten in op projecten die op grote schaal de 
uitstoot van broeikasgassen kunnen verlagen, zoals aardgasloos bouwen en zoeken naar locaties voor de 
aanleg van zonne-akkers. 
 

Klimaat 
• De gemeente1) is klimaatneutraal2) in 2030. 
• De gemeentelijke organisatie werkt klimaatneutraal2) in 2022. 

1) Met de gemeente bedoelen we het totale grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht. 
2) Met klimaatneutraal bedoelen we dat er evenveel energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt. 
 

Openbare ruimte 
• Een goed onderhouden buitenruimte waar onze inwoners plezierig kunnen wonen en recreëren. 

 
Afval 
• Een nieuw afvalscheidingsstation en Omgekeerd inzamelen” in alle kernen binnen Stichtse Vecht. 

 
Wonen 
• Een passende woningvoorraad die is afgestemd op de demografische ontwikkelingen binnen onze 

gemeente en welke voldoet aan de sociale en financiële behoefte van onze inwoners. 
• Woningbouw op binnenstedelijke locaties. 

 
Omgevingswet 
• Implementeren van de Omgevingswet. 

 
Bereikbaarheid 
• Een goede lokale en regionale bereikbaarheid. 
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• In 2019 starten we de uitvoering van enkele rioleringsprojecten, zoals de Eendracht in Breukelen en de 
Schippersgracht in Maarssen. Bij de uitvoering van deze projecten worden zo veel als mogelijk duur-
zaamheidsmaatregelen meegenomen. Naast het uitvoeren van projecten onderzoeken we onderhouds- en 
systeemgerichte maatregelen, zoals in het gemeentelijke rioleringsplan beschreven staat. 

• We zetten in op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, zowel woningen als bedrijfspanden en 
maatschappelijk vastgoed. In 2019 starten we met de voorbereidingen voor het aardgasvrij maken van onze 
gemeente. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen gaan we werken aan een plan om de gemeente 
wek voor wek aardgasvrij te maken. Uiterlijk in 2021 leggen we dit plan voor aan de gemeenteraad. 

 
Openbare ruimte 
• Om het onderhoud van het openbaar groen te verbeteren kijken we naar structurele oplossingen die 

voortvloeien uit het ‘Verbeterplan groenonderhoud’, Daarnaast werken we een scenariovoorstel uit met drie 
denkrichtingen om te verkennen hoe we in de toekomst de buitenruimte kunnen onderhouden. We kijken 
binnen de beschikbare budgetten naar een goede balans tussen kwaliteit en effectiviteit. Ook houden we 
daarbij opties open zoals het knippen van het te onderhouden areaal, het betrekken van juist kleinere lokale 
aannemers en insourcing van het onderhoud. Hierbij kijken we ook naar het nieuwe werkbedrijf Stichtse 
Vecht.  

• In de door uw Raad op 2 oktober jongstleden vastgestelde Bestuursrapportage 2018 is een extra impuls van 
€ 200.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor achterstallig groenonderhoud. We willen dit geld inzetten om 
bij onvoorziene situaties, die snel opgepakt moeten worden en buiten het bestaande beleid vallen. Hierbij valt 
te denken aan het oplossen van overlastsituaties, waarbij onderhoud vanuit de beleving van de burgers 
gewenst is. Gezien het tijdstip van vaststelling van de Bestuursrapportage, kunnen we in het 4de kwartaal niet 
het gehele bedrag besteden. We stellen daarom voor om het restant bedrag, bij de Programmarekening 2018, 
over te hevelen naar 2019.  

 
Afval  
• In 2019 gaan we verder met de uitrol van het project omgekeerd inzamelen in de kernen Loenen a/d Vecht, 

Nieuwersluis, Oud Zuilen en Tienhoven. 
• Voor het oprichten van een nieuw afvalscheidingsstation (al dan niet in combinatie met werfactiviteiten) 

actualiseren we het eerder uitgevoerde locatieonderzoek. Vervolgens inventariseren we welke locatie(s) 
voldoen aan de door uw Raad vastgestelde criteria. Na afronding hiervan starten we met de voorbereidingen 
en aanbesteding van de bouw, en het contractbeheer van de exploitatie.  

 
Wonen 
• Begin 2019 beschikken we over een, door uw Raad vastgestelde, geactualiseerde woonvisie. 
• Om inzicht te krijgen in hoeverre de woningbehoefte tot 2040 op binnenstedelijke locaties in de regio kan 

worden gerealiseerd, doen we in 2019 mee aan het Regionale Woningbehoefte onderzoek van de U10. Dit 
onder de voorwaarde dat dit onderzoek wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten wordt besloten of een 
aanvullend onderzoek voor Stichtse Vecht nodig is. 

• We bevorderen dat de ontwikkeling van nieuwbouw(plannen) is afgestemd op demografische ontwikkelingen 
en voldoet aan de behoeften van de bewuste locatie/kern alsmede aan de sociale en financiële behoefte van 
onze inwoners.  

• De woningmarkt staat onder druk, er is sprake van veel vraag ten opzichte van het aanbod. Om deze reden 
bevorderen we, in de lijn van U10 en Provincie, initiatieven voor binnenstedelijke woningbouw en zetten we 
ons in om deze (versneld) tot realisatie te brengen. 

• We werken met de woningcorporaties samen om de spanningen op de woningmarkt aan te pakken.  
• In het kader van de actualisering van de woonvisie leggen we uw Raad het discussiepunt voor hoe om te 

gaan met een aandeel van minimaal 30% sociale woningbouw. Hierbij betrekken we de mogelijkheid om 
maatregelen te nemen tegen de doorverkoop van sociale koopwoningen. 

 
Omgevingswet 
• We gaan inwoners meer en eerder betrekken bij de besluitvorming over grote ruimtelijke projecten. 
• In 2019 en 2020 stellen we, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, de Omgevingsvisie op. 

In de Omgevingsvisie worden onze belangrijkste ruimtelijke opgaven integraal en in samenhang bezien. 
 
Bereikbaarheid 
• We geven uitvoering aan het door uw Raad vastgestelde GVVP. Door de knelpunten die in het GVVP 

genoemd zijn aan te pakken, verbeteren we de doorstroming van het verkeer. 
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• In 2019 vormen we, conform het GVVP, de twee kruispunten op de Burgemeester Waverijnweg om tot 
rotondes.  

• Dit jaar richten we minimaal twee schoolomgevingen veiliger in. Dit houdt in dat we in overleg met de 
omgeving kijken welke aanpassingen er gedaan moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
Basisschool De Klaroen aan de Dr. Plesmanlaan in Maarssen is een goed voorbeeld hoe een nieuwe 
schoolzone eruit kan zien. 

• We pleiten er actief bij andere overheden voor dat de N201, N230 en de A2 voldoen aan de wettelijke normen 
volgens de WHO-norm van luchtverontreiniging. 

• Een duurzaam alternatief voor de auto is de fiets. In overleg met de provincie Utrecht maken we een lokale 
fietsagenda. Hierin staan doelstellingen geformuleerd om het fietsgebruik te stimuleren aangevuld met routes 
en (fiets)evenementen. 

• Om het fietsgebruik te faciliteren haken we aan bij het Realisatieplan Fiets van de provincie Utrecht, door 
goede voorzieningen aan te bieden en in te zetten op het verbeteren van de veiligheid. We melden onze 
fietsprojecten bij de provincie Utrecht aan om in aanmerking te komen voor de beschikbare subsidies. 

• We reageren in U-10 verband op de openbaar vervoerplannen van U-OV en Syntus. Door onze reactie 
kenbaar te maken willen we de vervoerder ertoe bewegen om de OV-bereikbaarheid, met name tussen 
de kernen, op niveau te houden en we dragen verbetervoorstellen aan als dit nodig is. 

 
Effect- en prestatie-indicatoren 
Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron Jaarrek.  

2017 
Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Doel 
2022 

Aantal geregistreerde 
verkeersslachtoffers E VIAStatline 96 94 92 90 88 86 

Aantal geregistreerde 
verkeersslachtoffers 
fiets/bromfiets 

E VIAStatline - 48 47 46 45 44 

Aantal geregistreerde 
verkeersslachtoffers 
personenauto 

E VIAStatline - 31 30 29 28 27 

Reductie CO2 uitstoot E Landelijke 
meting 

210 mln 
kg 210 194 1,78 162 145 

Aantal duurzame warmte 
installaties E ISDE-

subsidie 225 275 325 375 425 475 

Aantal PV-panelen E Stichtse 
Vecht 18.853  22.000  25.000  29.000  33.500  38.500  

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

P SV 934  1.011  990  970  950  950  

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

P SV <1%  <1%  <1%  <1%  <1%  <1%  
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Verplichte indicatoren Rijk E/P Bron Jaarrek.  
2017 

Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Doel 
2022 

Hoeveelheid restafval in kg 
per inwoner op jaarbasis P AVU/Afval- 

visie 210  175  149  120  95  - 

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

P RWS leef- 
omgeving NB   3%    

% Ziekhuisopname na 
verkeersongeval met 
motorvoertuig 

E VIAStatline 31% 50% 45% 40% 35% 35% 

% Overige 
vervoersongevallen met een 
gewonde fietser 

E VIAStatline NB NB NB NB NB NB 

Aantal nieuwgebouwde 
woningen per 1.000 
woningen** 

P BAG 14,8 7,1 28,5 12,4 1,6 - 

* Wanneer we de verplichte indicator voor hernieuwbare elektriciteit afleiden uit de gegevens van RWS Leefomgeving dan 
moeten we wachten totdat RWS de CBS-cijfers heeft verwerkt. Op dit moment weten we wat de productie van hernieuwbare 
elektriciteit in 2016 was. Aan 2017 wordt nog gewerkt. Wanneer we geen recente cijfers hebben zijn prognoses lastig. Wanneer 
we de verplichte indicatoren vanuit die bron opnemen kunnen veel velden niet worden ingevuld. 
** op basis van het aantal woningen per 1 jan 2018 (28114) de huidige woningbouwplanning 2018-2021 respectievelijk 201-
830-365-48 woningen 
NB=Gegevens niet beschikbaar 
 
Wat mag het kosten? 

 
De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de 
toelichting opgenomen. 
 

 
Kapitaallasten 
Door het meerjareneffect van de door u in juni 2016 vastgestelde nota kapitaalgoederen en de prioritering van 
investeringen stijgen de kapitaallasten ten opzichte van 2018 met € 115.894.   
 
Overige lasten 
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 384.166. 
In 2019 wordt het budget voor gebiedsgericht werken incidenteel met € 125.000 verlaagd. Dit budget wordt in 
2019 ingezet om bij te dragen aan de door ons gestelde ambities in het door u vastgestelde 
Collegewerkprogramma “Samen werken aan duurzame oplossingen”. 
Daarnaast zijn in de Bestuursrapportage 2018 door u eenmalig twee budgetten opgehoogd; gladheidsbestrijding 
met € 177.867 en het onderhoud aan bruggen met € 78.000. Deze bedragen vervallen in 2019. 
 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022
Lasten 36.287.241    37.009.321    40.308.853    39.400.741    36.937.767    
Baten -20.578.133   -20.140.944   -22.223.792   -20.853.384   -18.226.131   
Geraamde saldo van baten en lasten 15.709.108    16.868.377    18.085.061    18.547.357    18.711.636    
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves 2.550.601      607.611         553.951         572.298         558.724         
Onttrekking aan reserves -985.450        -576.337        -137.077        -87.858          -77.858          
Saldo mutaties reserves 1.565.151      31.274           416.874         484.440         480.866         
Geraamde resultaat 17.274.259    16.899.651    18.501.935    19.031.797    19.192.502    

Fysiek

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Verkeer, vervoer en waterstaat 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 1.487.866      1.541.089      1.561.151      1.579.789      1.577.289      
Kapitaallasten 1.809.933      1.925.827      2.461.227      2.839.846      2.887.189      
Overige lasten 6.908.073      6.523.907      6.759.375      6.536.087      6.532.525      
Totaal lasten 10.205.872    9.990.823      10.781.753    10.955.722    10.997.003    
Totaal baten -254.756        -212.534        -207.956        -207.956        -207.956        
Saldo 9.951.116      9.778.289      10.573.797    10.747.766    10.789.047    
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Overige lasten 
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 214.183. Onderstaand lichten wij de grootste afwijkingen toe.  
In de Bestuursrapportage 2018 is door u besloten om eenmalig € 200.000 toe te kennen als “investering in de 
leefomgeving” zoals was opgenomen in het Collegewerkprogramma. Dit budget vervalt in 2019. 
Daarnaast wordt in 2019 het budget voor onderhoud aan de beschoeiingen incidenteel met € 150.000 verlaagd. 
Dit budget wordt in 2019 ingezet om bij te dragen aan de door ons gestelde ambities in het door u vastgestelde 
Collegewerkprogramma.  
De lasten stijgen in 2019 met € 78.000 omdat u in de Bestuursrapportage 2018 besloten heeft om de budgetten in 
dit taakveld eenmalig te verlagen met € 78.000 en dit bedrag over te hevelen naar het taakveld Verkeer, Vervoer 
en Waterstaat. In 2019 vervalt deze bijdrage (zie Verkeer, Vervoer en Waterstaat; overige lasten). 
 

 
Toegerekende personeelslasten 
Binnen dit taakveld dalen de personeelslasten met € 79.659. Onderstaand lichten wij de grootste afwijking toe.  
Bij de Bestuursrapportage 2018 heeft u besloten om het budget voor inhuur personeel eenmalig met € 100.000 te 
verhogen. Dit budget vervalt in 2019.  
 
Kapitaallasten 
Door het aanpassen van de toegerekende rente aan de huidige (lagere) omslagrente dalen de kapitaallasten 
binnen dit taakveld met € 180.295 
 
Overige lasten 
Binnen dit taakveld dalen de lasten met € 995.079.  
In de Bestuursrapportage 2018 heeft u besloten om de budgetten bij de overige lasten incidenteel met € 269.458 
te verhogen. Deze lasten vervallen in 2019.  
Daarnaast was er in 2018 een budget voor klimaat adaptieve maatregelen van € 300.000 opgenomen in de 
programmabegroting. In 2019 is besloten om dit budget als investering aan te merken omdat de werkzaamheden 
een investeringskarakter hebben waarop moet worden afgeschreven. Hierdoor dalen de (overige) lasten binnen 
dit taakveld in 2019 met € 300.000.  
De overige daling komt voort uit de verwerking van het GRP 2017-2021, zoals vastgesteld door u in mei 2017. In 
2019 vervallen volgens het GRP onderzoek- en inventarisatiekosten en enkele onderhoudsbudgetten die 
eenmalig in 2018 waren begroot ter grootte van € 488.790.  
 
Baten 
Binnen dit taakveld dalen de inkomsten met € 1.204.410. Door verwerking van het vastgestelde GRP 2017-2021 
en het aanpassen van het vaste rentepercentage naar 2% (zie financieel beeld), wordt er in 2019 minder 
onttrokken aan de egalisatievoorziening riolering. (€ 1.198.414). Zie hiervoor ook het onderdeel 
kostendekkendheid in de paragraaf “Lokale heffingen” op pagina 70. 
 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Openbaar groen 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 760.285         789.892         803.157         815.804         814.554         
Kapitaallasten 270.266         308.641         522.754         673.257         628.774         
Overige lasten 4.014.283      3.800.100      3.945.132      4.026.282      3.969.996      
Totaal lasten 5.044.834      4.898.633      5.271.043      5.515.343      5.413.324      
Totaal baten -92.546          -120.381        -148.092        -148.092        -148.092        
Saldo 4.952.288      4.778.252      5.122.951      5.367.251      5.265.232      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Riolering 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 552.409         472.750         479.705         485.884         484.634         
Kapitaallasten 2.634.483      2.454.188      2.791.476      3.025.333      3.038.094      
Overige lasten 3.993.054      2.997.975      3.361.008      3.117.197      2.941.596      
Totaal lasten 7.179.946      5.924.913      6.632.189      6.628.414      6.464.324      
Totaal baten -8.644.096     -7.439.686     -8.701.531     -8.669.499     -8.286.397     
Saldo -1.464.150     -1.514.773     -2.069.342     -2.041.085     -1.822.073     
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Kapitaallasten 
Vanwege de investeringen uit het jaar 2018 stijgen de kapitaallasten in 2019 met € 80.168. 
 
Overige lasten 
Binnen dit taakveld stijgen de lasten met € 239.670.  
Door het uitstel in 2018 van de invoering van omgekeerd inzamelen in regio Noord heeft dit in 2019 ook gevolgen 
voor andere regio’s van de gemeente. Hierdoor worden reeds ingecalculeerde besparingen op afvalinzameling en 
-verwerking niet behaald. Dit heeft als gevolg dat met name de hoeveelheid restafval niet voldoende daalt.  
 
Baten 
Binnen dit taakveld stijgen de inkomsten met € 329.229. Door een stijging van de ingezamelde hoeveelheden 
grondstoffen verwachten wij een hogere opbrengst van de ingezamelde grondstoffen zoals plastic en papier  
(€ 203.722). Daarnaast zijn de baten voor de afvalstoffenheffing aangepast op de werkelijke inkomsten  
(€ 125.507). Zie hiervoor ook het onderdeel kostendekkendheid in de paragraaf “Lokale heffingen” op pagina 70. 
 

 
Toegerekende personeelslasten 
Binnen dit taakveld dalen de personeelslasten met € 179.565. Onderstaand lichten wij de grootste afwijkingen 
toe.  
In het door u vastgestelde Collegewerkprogramma is opgenomen om de personeelslasten in 2019 met € 170.000 
te verhogen. 
 
Overige lasten 
Binnen dit taakveld stijgen de lasten met € 328.600. Onderstaand lichten wij de grootste afwijkingen toe.  
In 2019 stijgen de lasten voor de post geluidswerende voorzieningen met € 200.000 ten opzichte van 2018. U 
heeft bij de Bestuursrapportage 2018 besloten om het niet bestede budget geluidswerende voorzieningen met  
€ 200.000 af te ramen en te storten in de reserve “onderhoud kapitaalgoederen”. Dit gestorte bedrag wordt 
vervolgens in 2019 onttrokken om incidenteel bij te dragen aan het Collegewerkprogramma. 
Ook worden de lasten verhoogd door de verhoging van het uurtarief van de OdrU (€ 77.214). 
Daarnaast verlagen wij overeenkomstig het door u vastgestelde Collegewerkprogramma de budgetten voor 
diensten voor de leefbaarheid met € 55.800 en ongediertebestrijding met € 15.000. De verlaging van deze 
budgetten wordt in 2019 ingezet om bij te dragen aan de door ons gestelde ambities in het door u vastgestelde 
Collegewerkprogramma. 
Tevens is vanuit het Collegewerkprogramma € 50.000 toegevoegd aan het budget duurzaamheid om in 2019 het 
aardgasloos wonen te stimuleren. Tevens is € 30.000 toegevoegd aan de budgetten duurzaamheid om onze 
ambitie rond de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.  

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Afval 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 406.337         413.523         418.508         423.593         423.593         
Kapitaallasten 318.311         398.479         491.058         600.304         616.417         
Overige lasten 4.300.796      4.540.466      4.437.434      4.487.182      4.482.701      
Totaal lasten 5.025.444      5.352.468      5.347.000      5.511.079      5.522.711      
Totaal baten -6.273.182     -6.657.224     -6.629.927     -6.855.672     -6.855.672     
Saldo -1.247.738     -1.304.756     -1.282.927     -1.344.593     -1.332.961     

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Milieubeheer 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 310.180         489.745         496.138         502.663         502.663         
Kapitaallasten 1.559             1.544             57.306           75.361           74.651           
Overige lasten 1.999.006      2.327.606      2.275.686      2.275.686      2.275.686      
Totaal lasten 2.310.745      2.818.895      2.829.130      2.853.710      2.853.000      
Totaal baten -                     -                     -                     -                     -                     
Saldo 2.310.745     2.818.895      2.829.130     2.853.710     2.853.000     
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Wij lichten bovenstaand taakveld niet toe gelet op de geringe afwijkingen. 
 

 
Onder dit taakveld vallen ook de budgetten van de grondexploitaties. De door u vastgestelde grondexploitaties 
zijn in het begrotingsjaar zelf budgettair neutraal. In de onderstaande toelichting gaan wij niet nader in op de 
verschillen tussen de begrotingsjaren. Voor een nader inzicht in de omvang van de grondexploitaties verwijzen wij 
u naar het kopje ‘meerjarenplanning’ en het opgenomen totale cashflow-overzicht in de paragraaf Grondbeleid. 
 
Overige lasten 
In de Bestuursrapportage 2018 zijn de projectbudgetten, zowel voor de uitgaven als de inkomsten, voor de 
Revindicatie bijgesteld. Het beschikbare projectbudget is in 2019 € 190.000. 
In 2018 was de laatste tranche opgenomen van de incidentele versterking van de (project)formatie voor 
ruimtelijke ordeningstrajecten (€ 265.000). Tegenover deze incidentele kosten stonden ook ramingen van 
incidentele baten, in 2018 was ook hiervan de laatste tranche opgenomen. U heeft, bij de Voorjaarsnota 2017 
onderdeel herijking van het gemeentelijk formatie, besloten om incidenteel voor 2018, 2019 en 2020 de 
(project)formatie te versterken met € 310.000. Ook hiertegenover staan ramingen van incidentele baten voor een 
gelijk bedrag.     
In de Programmabegroting 2018 zijn meerjarig middelen opgenomen voor de Omgevingswet. Deze middelen zijn 
niet gewijzigd. Voor 2020 tot en met 2022 is jaarlijks € 422.000 vanuit het Collegewerkprogramma beschikbaar 
voor de benodigde aanpassingen vanuit de Omgevingswet.  
 
Baten 
In 2018 was een incidentele verkoopopbrengst uit de verkoop van dispositievastgoed opgenomen van € 350.000. 
Door het incidentele karakter van deze raming van de verkoopopbrengst dalen de baten in de begroting 2019 met 
€ 350.000. Zie tevens onder de Overige lasten. 
 

 
Toevoeging aan reserves 
De toevoeging aan de reserves is in 2019 € 1.232.685 lager. Dit wordt vooral veroorzaakt door de volgende 
wijzigingen: 
 
Ten opzichte van 2019 vonden er in 2018 incidenteel stortingen in de reserves plaats. Deze zijn hieronder 
uitgesplitst: 

• In uitvoering van raadsbesluiten van het GVVP deel D was er een storting van € 650.000 in de reserve 
“verkeersmaatregelen Zandpad” (zie tevens onttrekking aan de reserves)  

• In uitvoering van de besluiten van Bestuursrapportage 2018 was er een storting van € 200.000 in de 
reserve “onderhoud kapitaalgoederen”.  

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Begraafplaatsen 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 124.351         128.074         130.636         133.248         133.248         
Kapitaallasten 12.337           10.950           10.950           10.950           4.450             
Overige lasten 357.337         356.510         304.999         304.999         304.999         
Totaal lasten 494.025         495.534         446.585         449.197         442.697         
Totaal baten -502.621        -502.621        -451.821        -451.821        -444.805        
Saldo -8.596            -7.087            -5.236            -2.624            -2.108            

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 3.383.061      3.561.458      3.594.974      3.610.167      3.602.711      
Kapitaallasten 163.918         124.120         178.774         199.468         160.227         
Overige verrekeningen 174.632         1.172.847      2.211.738      -                     -                     
Overige lasten 2.304.764      2.669.630      3.015.667      3.677.641      1.481.770      
Totaal lasten 6.026.375      7.528.055      9.001.153      7.487.276      5.244.708      
Totaal baten -4.810.932     -5.208.498     -6.084.465     -4.520.344     -2.283.209     
Saldo 1.215.443      2.319.557      2.916.688      2.966.932      2.961.499      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Mutaties reserves 2018 2019 2020 2021 2022
Toevoeging aan reserves 2.550.601      607.611         553.951         572.298         558.724         
Onttrekking aan reserves -985.450        -576.337        -137.077        -87.858          -77.858          
Saldo 1.565.151      31.274           416.874         484.440         480.866         
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• Daarnaast was er in 2018 vanuit het programma Fysiek Domein eenmalig een stortingen in de algemene 
reserve van verlate inkomsten verkoop vastgoed van € 350.000.  

 
Onttrekking aan reserves 
De onttrekking aan de reserves is in 2019 € 409.113 lager. Dit wordt vooral veroorzaakt door de volgende 
wijzigingen: 
 
In uitvoering van het raadsbesluit van het GVVP deel D is in 2018 incidentele € 750.000 onttrokken uit de reserve 
Zandpad. Van dit bedrag is in 2018 de kapitaaldekkingsreserve “verkeersmaatregelen Zandpad” gevormd ter 
hoogte van € 650.000 en is € 100.000 toegevoegd aan de exploitatie.  
Voor 2019 staan onttrekkingen begroot van € 200.000 voor onderhoud aan de kapitaalgoederen en  
€ 160.000 voor revindicatie. In de Bestuursrapportage 2018 is de onttrekking voor de revindicatie bijgesteld.  
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4.4 Sociaal 
 
Wat willen we bereiken tot en met 2022?  
 
Krachtige inwoners door zorg voor elkaar 

 
Wat gaan we daarvoor doen in 2019? 
• We stellen een nieuwe integrale (beleids)kadernota Sociaal Domein op, waar ook de vraagstukken zoals 

armoede en eenzaamheid een plek krijgen. Hierbij zal onze visie op maatschappelijke vraagstukken 
richtinggevend zijn voor (beleids)handelen. Tot die tijd zetten we bestaand beleid door of wordt bestaand 
beleid aangepast. 

• We werken verder aan de uitvoering van het dienstverleningsmodel Sociaal Domein en betrekken de raad bij 
belangrijke keuzes en de voortgang daarvan. 

• We bereiden in 2019 een nieuw inkooptraject voor ten behoeve van zorg en ondersteuning van onze 
inwoners. Inkoop is een middel om te komen tot de gewenste inrichting van het sociaal domein dat past bij 
onze beleidsdoelstellingen en financiële kaders. 

• We intensiveren ons gezondheidsbeleid, naar aanleiding van de in 2018 vastgestelde nota Lokaal 
Gezondheidsbeleid. 

• We zorgen voor ondersteuning vrijwilligers en vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht, waarbij meer en gerichter 
aandacht is voor promotie en werving vrijwilligers.  

• We richten ons met name op jonge mantelzorgers, onder meer in verbinding met VO-scholen en het 
jongerenwerk. 

• We innoveren doelgroepenvervoer onder meer naar aanleiding van de beëindiging van de subsidie regiotaxi 
2020. 

• We bieden maatwerk aan onze verschillende doelgroepen met een dekkend pakket aan zinvolle 
voorzieningen. Het uitgangspunt is dat deze voorzieningen worden ingezet op een positieve en motiverende 
manier. 

• Voor onze inwoners met een arbeidshandicap komen we tot een passend aanbod waarbinnen het Werkbedrijf 
SV een prominente rol speelt. 

• We voeren de projecten en initiatieven uit, zoals vastgesteld in de nota ‘Een Sterke Basis’. Onder meer in 
verbinding met sport, zoals met de pilots gericht op Sport& Re-integratie, Werkervaringsplekken in de sport en 
de inzet van sport als middel binnen Welzijn op recept. 

• Preventieve activiteiten en interventies blijven we faciliteren, ondanks bijbehorende kosten, zodat uiteindelijk 
de inzet van zwaardere zorgvormen zoveel als mogelijk voorkomen wordt. 

• We blijven het zo lang mogelijk thuis blijven wonen ondersteunen door een breed scala aan 
welzijnsvoorzieningen (ontmoeting, advisering, ondersteuning, huisbezoek, gemaksdiensten) en zorg en 
woonvoorzieningen in de wijk. 

• We intensiveren ons preventief beleid waarin we o.a. regionaal afstemmen over een betere aansluiting van 
het onderwijs op de arbeidsmarkt in één van de actielijnen van de Utrechtse Werktafel. 

• Wanneer er niet direct zicht is op betaald werk, maken we mogelijk dat mensen op een andere wijze kunnen 
meewerken aan hun eigen participatie en bijdrage aan de gemeenschap. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van 
vrijwilligerswerk zijn. 

• Een vitale en krachtige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt: jongeren, gezinnen, ouderen, 
uitkeringsgerechtigden en nieuwkomers. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de kracht van inwoners 
zelf en hun omgeving. 

• Goede zorg voor wie dit nodig heeft. 
• Iedereen kan naar vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de regie 

over hun situatie behouden. 
• Een integrale benadering van het jongeren- en ouderenbeleid. 
• Nieuwkomers beter laten integreren. 
• Duurzaam financierbare ondersteuning en zorg. 
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• We faciliteren de ontwikkeling van een lokale sociale coöperatie gericht op activering en reactivering van 
inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. 

• Per 1 januari 2019 starten we met het Werkbedrijf Stichtse Vecht. Hiermee is de ondersteuning en het werk 
voor onze kwetsbare inwoners met een WSW-indicatie geborgd. In samenspraak met uw Raad komen we tot 
een opdracht voor het Werkbedrijf waarin ontwikkeling van medewerkers samengaat met een gezonde 
bedrijfsvoering. 

• Op basis van beleidsinzichten en data gaan we lokaal en regionaal aan de slag met een tactische 
uitvoeringsagenda transformatie Jeugd. Deze agenda sluit nauw aan op het actieprogramma Zorg voor de 
Jeugd van minister Hugo de Jonge (VWS) en de uitkomsten van het onderzoek dat in regionaal verband is 
uitgevoerd: van Bos naar Buurt. Zo stellen we op basis van input van ketenpartners een programma op voor 
de verdere professionalisering van de belangrijkste verwijzers naar ambulante jeugdhulp, gezinsvormen en 
residentiële jeugdhulp. We zetten in op het bundelen van deskundigheid over de ontwikkeling van jonge 
kinderen. Met de inzet van integrale vroeghulp ondersteunen we jonge kinderen en hun ouders met passende 
hulp en voorkomen we zorgstapeling en uithuisplaatsingen. 

• We komen tot een sluitend, motiverend en rechtvaardig re-integratiebeleid waarbij door onze aanpak niemand 
aan de zijlijn hoeft te staan. 

• Voor nieuwkomers halen we zo veel mogelijk belemmeringen weg op de route naar betaald werk en/of 
inburgering. Dat betekent in ieder geval dat we starten met duale trajecten waarin werk en inburgering 
gelijktijdig aandacht krijgen. 

• We intensiveren het handhavingsbeleid om misbruik van inkomensvoorzieningen terug te dringen. 
Mede in het kader hiervan experimenteren we met de tegenprestatie. 

 
Effect- en prestatie-indicatoren 
Verplichte indicatoren Rijk P/E Bron Nulmeting Jaarrek.  

2017 
Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Doel 
2022 

Aantal banen per 1.000 inwoners in de 
leeftijd van 15 tot en met 64 jaar P LISA 548 594 550 550 550 660 660 

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

Jonker 1,52% per 2 jaar 1,52%   1,52%   1,52% 

% Kinderen tot 18 jaar in een 
uitkeringsgezin P Verwey 

Jonker 2,6% per 2 jaar 2,6%   2,6%   2,6% 

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

P CBS 68% 68,7% 67,8% 67,9% 67,9% 67,9% 71% 

% Achterstandsleerlingen (4 tot en met 
12 jaar) P Verwey 

Jonker 6,4% per 2 jaar 6,4% - 6,4% - 6,4% 

% werkloze jongeren (16 tot en met 22 
jarigen) P Verwey 

Jonker 0,6% per 2 jaar 0,5% - 0,5% - 0,5% 

Aantal personen per 10.000 inwoners 
met een een bijstandsuitkering P CBS 191 268 205 205 200 200 195 

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

P CBS 58 63 63 63 63 63 63 

% jongeren van alle jongeren tot 18 
jaar met jeugdhulp P CBS 6,7% 8% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 8% 

% jongeren van alle jongeren tot 18 
jaar met jeugdbescherming P CBS 0,5% 0,7 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 

% jongeren van alle jongeren tot 18 
jaar met jeugdreclassering P CBS 0,2% 0,1 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 

Aantal cliënten per 10.000 inwoners 
met een maatwerkarrangement WMO P GMSD 290 440 590 590 590 590 590 
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Wat mag het kosten? 

 
De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de 
toelichting opgenomen. 
 

 
Baten 
De baten zijn in 2019 ca € 23.699.698 lager. Tot en met 2018 werden de zogenaamde integratie-uitkeringen 
Sociaal Domein, die we via het Gemeentefonds ontvangen, binnen dit programma verantwoord. Vanaf 2019 
worden deze uitkeringen afgebouwd en overgeheveld naar de Algemene Uitkering. De bedragen zijn daarom niet 
langer inzichtelijk binnen dit programma, maar verantwoorden we op programma 1 Bestuur. 
 

 
Overige lasten 
Voor de producten in het taakveld is € 97.167 meer beschikbaar.  
Dit is het gevolg van enerzijds stijgende uitgaven voortvloeiend uit de nota ‘Sterke Basis’ (+ € 75.000 incidenteel) 
en autonome ontwikkelingen zoals indexeringen (€ 17.167 structureel). Anderzijds zijn de budgetten voor buurt- 
en clubhuiswerk in 2018 vooruitlopend op de geplande harmonisering van de subsidies incidenteel verlaagd met 
€ 130.000 waardoor in 2019 een vergelijkbaar voordeel ontstaat in het budget. Tot slot hebben we het budget van 
de buurt- en dorpshuizen met € 25.000 en het budget voor het mantelzorgcompliment met € 100.000 (beiden 
incidenteel) naar beneden bijgesteld. Zo maken we budget vrij voor de activiteiten in het Collegewerkprogramma.  
 

 
Wij lichten bovenstaand taakveld niet toe gelet op de geringe afwijkingen. 
 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022
Lasten 47.974.141    46.631.422    46.201.796    46.143.756    46.160.558    
Baten -36.362.910   -12.264.918   -12.264.918   -12.264.918   -12.264.918   
Geraamde saldo van baten en lasten 11.611.231    34.366.504    33.936.878    33.878.838    33.895.640    
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves 143.558         -                     -                     -                     -                     
Onttrekking aan reserves -3.144.351     -598.399        -169.662        -169.662        -169.662        
Saldo mutaties reserves -3.000.793     -598.399        -169.662        -169.662        -169.662        
Geraamde resultaat 8.610.438      33.768.105    33.767.216    33.709.176    33.725.978    

Sociaal

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Algemene uitkering 2018 2019 2020 2021 2022
Totaal baten -23.699.698   -                     -                     -                     -                     
Saldo -23.699.698   -                     -                     -                     -                     

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Samenkracht en burgerparticipatie 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 699.971         684.473         697.956         711.710         711.710         
Kapitaallasten 125.472         124.183         122.895         121.604         120.317         
Overige lasten 3.636.178      3.733.345      3.461.345      3.461.345      3.461.345      
Totaal lasten 4.461.621      4.542.001      4.282.196      4.294.659      4.293.372      
Totaal baten -272.295        -282.606        -282.606        -282.606        -282.606        
Saldo 4.189.326      4.259.395      3.999.590      4.012.053      4.010.766      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Wijkteams 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 521.328         536.780         547.516         558.467         558.467         
Overige lasten 75.000           75.000           75.000           75.000           75.000           
Totaal lasten 596.328         611.780         622.516         633.467         633.467         
Totaal baten -                     -                     -                     -                     -                     
Saldo 596.328         611.780         622.516         633.467         633.467         
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Wij lichten bovenstaand taakveld niet toe gelet op de geringe afwijkingen. 
 

 
Toegerekende personeelsasten 
De personeelslasten zijn in 2019 € 118.607 lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een incidentele raming 
van € 120.000 in 2018 voor projectkosten van de oprichting van het Werkbedrijf Stichtse Vecht.  
 
Overige lasten 
De overige lasten zijn in 2019 € 176.839 lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt omdat we € 156.839 minder 
van het Rijk ontvangen. De raming van de uitgaven is hieraan gekoppeld. In 2018 was incidenteel € 20.000 
opgenomen voor advieskosten voor de oprichting van het Werkbedrijf Stichtse Vecht. 
 

 
Overige lasten 
De overige lasten zijn in 2019 € 183.794 hoger. Voor een deel (€ 81.209) is dit het gevolg van een hogere 
Rijksbijdrage, waaraan de budgetten zijn gekoppeld. Daarnaast is er vanuit het Coalitieprogramma incidenteel 
€ 100.000 beschikbaar gesteld in 2019 voor de bevordering van de re-integratie. 
 

 
Wij lichten bovenstaand taakveld niet toe gelet op de geringe afwijkingen. 
  

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Inkomensregelingen 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 1.727.930      1.760.505      1.794.288      1.828.747      1.828.747      
Kapitaallasten 3.767             3.721             3.676             3.630             3.585             
Overige lasten 14.389.436    14.368.514    14.368.514    14.368.514    14.368.514    
Totaal lasten 16.121.133    16.132.740    16.166.478    16.200.891    16.200.846    
Totaal baten -11.287.350   -11.287.350   -11.287.350   -11.287.350   -11.287.350   
Saldo 4.833.783      4.845.390      4.879.128      4.913.541      4.913.496      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Begeleide participatie 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 166.211         47.604           48.556           49.527           49.527           
Kapitaallasten 8.729             8.623             8.516             8.409             3.893             
Overige lasten 3.394.203      3.217.364      3.031.315      2.967.872      2.860.378      
Totaal lasten 3.569.143      3.273.591      3.088.387      3.025.808      2.913.798      
Totaal baten -                     -                     -                     -                     -                     
Saldo 3.569.143      3.273.591      3.088.387      3.025.808      2.913.798      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Arbeidsparticipatie 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 633.235         652.083         665.124         678.427         678.427         
Overige lasten 778.415         962.209         897.782         908.206         946.517         
Totaal lasten 1.411.650      1.614.292      1.562.906      1.586.633      1.624.944      
Totaal baten -183.280        -183.280        -183.280        -183.280        -183.280        
Saldo 1.228.370      1.431.012      1.379.626      1.403.353      1.441.664      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 678.000         643.539         656.410         669.538         669.538         
Overige lasten 1.441.972      1.442.053      1.442.053      1.442.053      1.442.053      
Totaal lasten 2.119.972      2.085.592      2.098.463      2.111.591      2.111.591      
Totaal baten -120.287        -120.508        -120.508        -120.508        -120.508        
Saldo 1.999.685      1.965.084      1.977.955      1.991.083      1.991.083      
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Toegerekende personeelsasten  
De personeelslasten zijn in 2019 € 98.240 lager. In 2018 was binnen dit taakveld een incidenteel bedrag van 
€ 135.453 opgenomen voor de transformatie van het Sociaal Domein.  
 
Overige lasten 
De overige lasten zijn in 2019 € 1.184.372 lager. In de Bestuursrapportage van 2018 zijn de budgetten incidenteel 
verhoogd vanwege overschrijdingen bij met name de nieuwe WMO en Jeugdzorg. De dekking vindt plaats door 
een onttrekking aan de risicoreserve Sociaal Domein. 
 
Baten 
De raming van 2019 is € 443.826 lager. Naar verwachting wordt in 2019 het zogenaamde "Abonnementstarief" 
ingevoerd. De eigen bijdragen die de gemeente heft voor de diverse voorzieningen worden hierdoor beperkt. 
Naar verwachting zijn de inkomsten hierdoor € 443.826 lager. Dit bedrag wordt door het Rijk gecompenseerd via 
het Gemeentefonds. 
 

 
Wij lichten bovenstaand taakveld niet toe gelet op de geringe afwijkingen. 
 

 
Baten 
De GGDrU is binnen Maarssen verhuisd naar een ruimte die beschikbaar was in de brandweergarage aan de 
Binnenweg. De huurinkomsten van € 35.000 zijn in de begroting opgenomen. 
 
  

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Maatwerkdienstverlening 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 2.011.173      1.912.933      1.950.352      1.988.518      1.988.518      
Overige lasten 14.382.702    13.198.330    13.174.518    13.034.795    13.126.759    
Totaal lasten 16.393.875    15.111.263    15.124.870    15.023.313    15.115.277    
Totaal baten -800.000        -356.174        -356.174        -356.174        -356.174        
Saldo 15.593.875    14.755.089    14.768.696    14.667.139    14.759.103    

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Geëscaleerde zorg 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 37.018           19.705           20.099           20.501           20.501           
Overige lasten 1.097.350      1.097.353      1.097.575      1.105.101      1.105.101      
Totaal lasten 1.134.368      1.117.058      1.117.674      1.125.602      1.125.602      
Totaal baten
Saldo 1.134.368      1.117.058      1.117.674      1.125.602      1.125.602      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Volksgezondheid 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 171.906         177.345         180.892         184.510         184.510         
Kapitaallasten -                     -                     13.221           13.089           12.958           
Overige lasten 1.994.145      1.965.760      1.944.193      1.944.193      1.944.193      
Totaal lasten 2.166.051      2.143.105      2.138.306      2.141.792      2.141.661      
Totaal baten -                     -35.000          -35.000          -35.000          -35.000          
Saldo 2.166.051      2.108.105      2.103.306      2.106.792      2.106.661      
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Toevoeging aan reserves 
De lasten zijn in 2019 € 143.558 lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een incidenteel voordeel in 2018 
bij de subsidies aan buurt- en clubhuiswerk (zie de toelichting bij taakveld Samenkracht en burgerparticipatie). 

Onttrekking aan reserves 
De baten zijn in 2019 € 2.545.952 lager. Dit wordt vrijwel geheel veroorzaakt door mutaties in de verrekeningen 
met de risicoreserve Sociaal Domein. In 2018 werd een groot aantal overschrijdingen gedekt uit de reserve, zoals 
de bijstand, Jeugdwet, WMO etc. Daarnaast is er een aantal incidentele uitgaven gedekt zoals de transformatie 
kosten van het Sociaal Domein, transformatie W.S.W., pilot schuldhulpverlening, Nota "Sterke basis" etc. In totaal 
is in 2018 € 2.927.607 onttrokken uit de risicoreserve. In 2019 is de reserve vrijwel uitgeput en wordt uitsluitend 
rekening gehouden met de dekking van projectkosten "Sterke basis" met € 427.000 en de dekking van 
meerkosten van minimabeleid/re-integratie van € 100.000. 
 
In onderstaand model wordt het verwachte verloop van de risicoreserve over 2018 en 2019 weergegeven. 

Risicoreserve Sociaal domein Bedrag 
  Saldo reserve per 01-01-2018 4.304.814 

     
Mutaties in primitieve begroting 2018 Standaard storting 447.536 
  Dekking pilot schuldhulpverlening -126.310 
  Dekking Sterke basis 2018 -352.000 
  Dekking transformatie WSW -140.000 
  Dekking toename lasten Bijstand -1.042.578 
  Dekking toename lasten minimabeleid/re-integratie -100.000 
  Fase II transformatie 2018 -733.512 
Mutaties Berap 2018 Lagere subsidies buurt- en dorpshuizen 130.000 
  Aanpassing prijzen en lonen jeugdgezondheid -60.000 

  Lagere onttrekking bijstand 500.000 

  Tekort Jeugdwet (na herverdeling standaard storting) -481.231 
  Tekort nieuwe WMO (na herverdeling standaard storting) -489.231 
  Beheerskosten (na herverdeling standaard storting) 0 
  Voordeel OCO 60.000 
  Hogere kwijtschelding -92.745 
  Opheffen standaard stortingen -447.536 
  Totaal geraamde mutaties in 2018 -2.927.607 
     
Fase II transformatie  
2017 overheveling onttrekking i.v.m. overheveling (jaarrekening 2017) -633.000 

      
  Verwacht saldo ultimo 2018 744.207 

      
Geraamde mutaties 2019 Dekking sterke basis 2019 -427.000 
  Dekking toename lasten minimabeleid/re-integratie -100.000 
  Totaal geraamde mutaties in 2019 -527.000 

     

  Verwacht saldo ultimo 2019 217.207 

 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Mutaties reserves 2018 2019 2020 2021 2022
Toevoeging aan reserves 143.558         -                     -                     -                     -                     
Onttrekking aan reserves -3.144.351     -598.399        -169.662        -169.662        -169.662        
Mutaties reserves -3.000.793     -598.399        -169.662        -169.662        -169.662        
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4.5 Samenleving 
 
Wat willen we bereiken tot en met 2022?   

 
Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen 

 

 
Wat gaan we daarvoor doen in 2019? 

 
Economie 
• We kiezen voor een integrale aanpak op het gebied van dienstverlening aan ondernemers. Op basis van een 

inventarisatie van knelpunten in de dienstverlening voeren we verbeteracties uit. Deze zijn erop gericht om de 
ondernemer sneller en efficiënter te helpen.  

• Mede op basis van de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek gaan we een (aangepast) vervolg geven 
aan het Programma Economie. 

• We stellen een plan op voor een kwalitatieve verbetering van het stationsgebied Breukelen.  
• We streven naar een verhoging van de uitstraling buitenruimte in centrumgebieden.  
• In 2019 analyseren we de structuur en het landschap van ons buitengebied in samenwerking met overheden, 

boeren en andere gebruikers om een vitaal platteland te behouden. We brengen ontwikkelingen in kaart en 
gaan op zoek naar de gewenste balans tussen verandering en behoud.  

• We onderzoeken welke innovaties mogelijk zijn onder andere met het gebruik van data en nieuwe technologie 
op basis van de nieuwe digitale glasvezel-structuur in het buitengebied.  

• Om bedrijven te acquireren zetten we gebiedsmarketing in. We stimuleren de werkgelegenheid en 
ondersteunen kwaliteitstoerisme. Na het opstellen van een verkennende nota en een plan van aanpak, voeren 
we samen met onze partners de acties uit van het Meerjarenprogramma gebiedsmarketing. 

• We werken aan een nieuwe integrale visie Toerisme en Recreatie met een focus op kwaliteitstoerisme.  
• We werken mee aan de uitvoering van de Regiostrategie internationaal toerisme Utrecht.  
• In 2019 stellen we een actieplan op zodat inkomsten (zoals toeristenbelasting) mede worden ingezet als 

tegemoetkoming in de kosten van beheer van datgene waarvoor de toeristen komen: erfgoed, landschap 
en cultuur. 

• In 2019 actualiseren we het ligplaatsenbeleid.  

Economie 
• Een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Hieronder verstaan we:  

o Het revitaliseren van bedrijventerreinen 
o Het verminderen en afschaffen van de regeldruk voor ondernemers door 
o Een vitaal platteland, de agrarische sector zien we als landschappelijk en economisch drager van het 

buitengebied. 
• Kwaliteitstoerisme, geen massatoerisme. 
• Een passende en toegankelijke vrijetijdsbesteding. 

 
Cultuur 
• We zorgen goed voor ons cultureel erfgoed. 
• Al onze inwoners hebben toegang tot cultuur. 
.  
Sport 
• Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Er komt dan ook meer aandacht voor de relatie tussen sport en het 

sociaal domein. Daarom blijven gereduceerde tarieven, zoals door het gebruik van de U-pas en bijdrages uit 
het jeugdsportfonds, bestaan. 
 

Onderwijs 
• Ons onderwijsaanbod laat de jeugd ontwikkelen tot verstandige, zelfstandige en betrokken inwoners en moet 

goed aansluiten op de arbeidsmarkt. 
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Cultuur 
• Voortvloeiend uit de ambitienota cultuur komen we voor de jaren 2020 en later jaarlijks met een voorstel welke 

ambities uitgevoerd kunnen worden, mede afhankelijk van beschikbare budgetten. Vanuit de ambitienota gaat 
het dan onder andere om: 
o Waarderen van vaste kosten van cultuurverenigingen, om continuïteit te waarborgen, uit te werken zo 

mogelijk via de basisinfrastructuur subsidies; 
o Betere ontsluiting cultuurinformatie via onder meer het opstellen van een overkoepelende cultuuragenda 

en betere doorverwijzing van de gemeentelijke site naar andere websites; 
o Uitbreiden gemeentelijk expertise; 
o We starten een pilot met het inzetten van een cultuurmakelaar voor het verbinden en stimuleren van 

culturele initiatieven.  
• We willen het netwerk versterken, bijvoorbeeld via het Cultuurfonds (“Patronen”) Stichtse Vecht en het 

bedrijvennetwerk. 
• Op basis van een evaluatie komen we met een voorstel voor voortzetting van het Cultuurfonds. 
• We onderzoeken de mogelijkheid van het instellen van een mediafonds.  
• Als belangrijke drager voor vele beleidsterreinen gaan we op het gebied van Erfgoed en cultuur voor een 

integrale gemeentelijke beleidsbenadering. Deze benadering werkt door in beleidsterreinen zoals Economie, 
Ruimte en Sociaal domein. We vertalen de verhaallijnen van de ‘Kracht van Stichtse Vecht’ van Stichting het 
Vechtsnoer ruimtelijk naar trendlijnen, die als belangrijke basis dienen voor de Omgevingsvisie. 

• We stellen een actieplan op met betrekking tot de baten erfgoed /landschap (return on investment). 
 

Sport 
• We gaan actief op zoek naar mogelijkheden om inwoners meer te laten sporten waaronder: 

o het doorontwikkelen van het sportpunt; 
o het binnenhalen van aansprekende sportevenementen; 
o het onderzoeken van mogelijkheden van een investeringsfonds. 

• We werken achterstallig onderhoud van de sportaccommodaties eenmalig weg door de accommodaties op 
basisniveau te brengen, waarna verenigingen het onderhoud kunnen overnemen. 

• We onderzoeken mogelijkheden om sportkantines in te zetten als multifunctionele ruimte. Daarbij stimuleren 
we de verenigingen om zich meer open te stellen in de wek en/of voor een bredere doelgroep (Open club). 

• We werken samen met de gemeente Utrecht aan de realisatie van een multifunctioneel sportief park ‘Zuilense 
Vecht’. 

• We maken buiten sporten mogelijk voor o.a. senioren (beweegtoestellen), hierbij staan we open voor 
wekinitiatieven. Bij herinrichting en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen weegt dit zwaar mee. 

 
Onderwijs 
• We pakken schooluitval op met het onderwijs en het Regionaal Bureau leerplicht (RBL) in overleg met ouders 

en kinderen. 
• We pakken onderwijsachterstanden aan door het uitbreiden van Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) naar 

16 uur in overleg met Kinderopvangorganisaties.  
• We stimuleren een soepele overgang van passend onderwijs van basisschool tot middelbaar 

beroepsonderwijs dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. 
• We onderzoeken de behoefte aan modernisering van schoolgebouwen en nieuwe onderwijsprikkels zoals 

bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het Broeckland College in Breukelen.  
• We gaan voor planontwikkeling en uitvoering modernisering scholeneilanden in Maarssenbroek Zuid en 

Midden.  
• We geven hierbij bijzondere aandacht aan PO-scholen in Maarssenbroek, integrale kindcentra, voorzieningen 

ouderen en maatschappelijke ondernemingen. Dit landt onder meer in het integraal huisvestingsplan 
Maarssenbroek Zuid en Midden. 

• We financieren extra formatie voor het RBL om knelpunten in de uitvoering op te lossen en tevens de 
samenwerking van het RBL met het Sociaal Wijkteam (SWT) verbeteren.  

• We ontwikkelen tevens samen met het onderwijs een Speciaal Onderwijs kleutergroep in de Kristal met 
Onderwijs Zorgarrangementen. 
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Effect- en prestatie-indicatoren 
Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron Jaarrek.  

2017 
Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Doel 
2022 

Bedrijventerreinen:aantal 
Bedrijfsinvesteringszones/ondernemersfondsen P Meting 0 2 2 2 2 2 

Transformatie kantoren: minder meters P Meting 2% 15% 3% 5% 5% 3% 

Transformatie kantoren: Plancapaciteit minder 
meters P Meting 70% 0 10% 5% 0% 0% 

Glasvezel: aantal te verglazen 
bedrijventerreinen P Meting 25% 50% 50% 50% 50% 50% 

Versterken Kernen en centrumgebieden; aantal 
ondernemersfondsen P Meting 1 2 2 2 2 2 

Aantal nieuwe toeristische overstappunten 
(Top's) P Meting 3 3* 4 4 4 4 

Aantal nieuwe VVV infopunten P Meting 6 8 8 8 8 8 
Dienstverlening Gemeente: algemene 
tevredenheid ondernemers E Meting 6,4 6,5 per 2 

jaar 7 per 2 
jaar 7 

Dienstverlening Gemeente: tevredenheid 
ondernemers vergunningverlening E KCM 5,7 5,5 per 2 

jaar 6 per 2 
jaar 6.5 

% aantal sporters met een beperking en / of 
chronische ziekte * P RIVM +1% +1% +1% +1% +1% +0% 

% aantal sporters 55+ * P RIVM NB +1% +1% +1% +1% +0% 

Verplichte indicatoren Rijk P/E Bron Jaarrek.  
2017 

Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Doel 
2022 

Het percentage van het totaal aantal leerlingen 
(12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder 
startkwalificatie) het onderwijs verlaat. 

P VSV verkenner 1,62  1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 

Het aantal leerplichtigen dat niet staat 
ingeschreven op een school, per 1.000 
leerlingen. 

P Jaarverslag RBL 0,3  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 

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

P Jaarverslag RBL 24,9  25  25  25  25  25  

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. 

P waarstaatjegemeente.nl 44,7 46,2 46,7 47,2 47,5 47,5 

Bruto Gemeentelijk Product (Verhouding 
tussen verwacht en gemeten product) P waarstaatjegemeente.nl - <100 <100 <100 <100 <100 

Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners 
in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar P waarstaatjegemeente.nl 155,3 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 

*Eeuwige groei (of afname) is niet mogelijk. De komende jaren gaan we de hier opnieuw naar kijken, daar hebben wij hier + 0% 
ingevuld. 
NB=Gegevens niet beschikbaar 
 
 
 
  



 
38 

 

Wat mag het kosten? 

 
De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de 
toelichting opgenomen. 
 

 
Overige lasten 
De stelpost Onderwijshuisvesting is in 2018 met € 375.975 naar beneden bijgesteld vanwege incidentele kosten 
uit het Onderwijshuisvestingsprogramma 2018. Samen met de structurele dekking vanaf 2019 van een deel van 
de nieuwe kapitaallasten onderwijshuisvesting van € 73.162 leidt dit tot een verschil van in totaal € 302.813. 
Zie ook taakveld Onderwijs. 
 

 
Overige lasten 
In totaal is voor het taakveld Economie € 69.200 meer beschikbaar, met name omdat we een tweetal omissies in 
de begroting hersteld hebben (de kosten van marktaansluitingen zijn geactualiseerd en het budget economie is 
weer op het oorspronkelijke niveau gebracht).  
 
Baten 
De inkomsten binnen het taakveld zijn structureel met € 101.102 toegenomen nu we de inkomsten uit 
toeristenbelasting en forensenbelasting met € 70.000 respectievelijk € 30.000 op het verwachte niveau hebben 
gebracht. Het aantrekken van de economie werkt door in de omvang van de belastingopbrengsten.  
  

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022
Lasten 13.976.220    14.785.002    14.749.155    14.786.551    14.790.414    
Baten -4.066.552     -3.841.738     -3.855.738     -3.855.738     -3.855.738     
Geraamde saldo van baten en lasten 9.909.668      10.943.264    10.893.417    10.930.813    10.934.676    
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves 748.231         128.481         128.481         128.481         128.481         
Onttrekking aan reserves -590.174        -383.987        -359.252        -358.161        -358.161        
Saldo mutaties reserves 158.057         -255.506        -230.771        -229.680        -229.680        
Geraamde resultaat 10.067.725    10.687.758    10.662.646    10.701.133    10.704.996    

Samenleving

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Overige baten en lasten (stelposten) 2018 2019 2020 2021 2022
Overige lasten 54.558           357.371         359.828         193.616         21.272           
Totaal lasten 54.558           357.371         359.828         193.616         21.272           
Saldo 54.558           357.371         359.828         193.616         21.272           

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Economie 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 481.990         496.868         506.805         516.942         516.942         
Kapitaallasten 8.812             8.812             8.812             8.812             8.812             
Overige lasten 337.243         406.443         406.443         406.443         406.443         
Totaal lasten 828.045         912.123         922.060         932.197         932.197         
Totaal baten -384.999        -486.101        -486.101        -486.101        -486.101        
Saldo 443.046         426.022         435.959         446.096         446.096         
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Toegerekende personeelslasten 
Een incidentele aanpassing van de begroting 2018 met € 120.000 voor de kosten van externe ondersteuning leidt 
in 2019 tot een verschil in de personeelslasten van € 106.206. 
 
Kapitaallasten 
De kapitaallasten in het taakveld nemen in 2019 toe met € 151.974, met name omdat in de voorbereiding van de 
nieuwbouw van ‘t Palet/Bolenstein tijdelijke opvangvoorzieningen moesten worden getroffen in de vorm van 
verbouwingen en de aanschaf van tijdelijke units. De units kunnen uiteraard ook ingezet worden als tijdelijke 
voorziening bij toekomstige scholenbouwprojecten. 
 
Overige lasten 
In totaal hebben we voor dit taakveld € 126.336 minder opgenomen. De incidentele bijstellingen vanwege het 
Onderwijshuisvestingsprogramma 2018 van € 255.972 en de incidentele bijdrage van het Rijk in 2018 van 
€ 46.212 om het onderwijsachterstandenbeleid te intensiveren zijn de oorzaak voor de minderuitgaven. 
Daartegenover staan nog structurele meeruitgaven ten opzichte van het vorige begrotingsjaar van  
€ 77.000 voor het Regionaal Bureau Leerplicht dat hiermee haar formatie en de functiewaardering van haar 
medewerkers op niveau kan brengen en de extra € 81.000 die naar verwachting gemoeid is met het nieuw af te 
sluiten contract leerlingenvervoer. De kosten van het peuterwerk nemen met € 36.226 toe in verband met de 
stapsgewijze verhoging door het rijk in de algemene uitkering van de bijdrage voor peuterwerk. 
 
Baten 
De inkomsten binnen dit taakveld blijven nagenoeg gelijk. In vergelijking met 2018 zijn er structureel € 41.024 
meer huurinkomsten uit indexering en ingebruikname van nieuwe kinderopvanglocaties. Daartegenover staat de 
incidentele rijksbijdrage 2018 voor intensivering van het onderwijsachterstandenbeleid van ruim € 46.212 die in 
2019 niet meer in de begroting is opgenomen. 
 

 
Wij lichten bovenstaand taakveld niet toe gelet op de geringe afwijkingen. 
 

 
Overige lasten 
Binnen het taakveld stijgen de lasten met € 339.510. Daarvan is € 150.000 incidenteel: het budget dat vanuit het 
Collegewerkprogramma beschikbaar is gekomen voor bijdragen in de investeringen in sportaccommodaties. 
Bovendien leidt een incidentele storting van € 154.000 in 2018 vanuit het investeringsbudget buitensport in de 
reserve onderhoud buitensport tot een verschil van dezelfde omvang in 2019.  

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Onderwijs 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 553.730         447.445         456.395         465.523         465.523         
Kapitaallasten 2.173.701      2.325.675      2.288.314      2.433.034      2.622.274      
Overige lasten 3.360.081      3.233.745      3.270.279      3.306.689      3.306.688      
Totaal lasten 6.087.512      6.006.865      6.014.988      6.205.246      6.394.485      
Totaal baten -1.057.039     -1.049.856     -1.049.856     -1.049.856     -1.049.856     
Saldo 5.030.473      4.957.009      4.965.132      5.155.390      5.344.629      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Sportbeleid en -activering 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 202.994         209.364         213.551         217.822         217.822         
Kapitaallasten -                     -                     -                     -                     -                     
Overige lasten 397.174         397.176         367.176         367.176         367.176         
Totaal lasten 600.168         606.540         580.727         584.998         584.998         
Totaal baten -19.990          -20.270          -20.270          -20.270          -20.270          
Saldo 580.178         586.270         560.457         564.728         564.728         

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Sportaccommodaties 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 803.386         826.118         840.935         856.046         856.046         
Kapitaallasten 998.286         987.445         966.400         949.506         938.090         
Overige lasten 2.382.503      2.722.013      2.572.013      2.572.013      2.572.013      
Totaal lasten 4.184.175      4.535.576      4.379.348      4.377.565      4.366.149      
Totaal baten -1.877.691     -1.894.612     -1.908.612     -1.908.612     -1.908.612     
Saldo 2.306.484      2.640.964      2.470.736      2.468.953      2.457.537      
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De storting was nodig om in 2019 de uitgestelde aanleg van kunstgrasvelden in Breukelen (vanwege 
planprocedures) te kunnen betalen. De overige € 35.510 betreft de indexering van de beheerskosten van de 
sportaccommodaties. 
 

 
Overige lasten 
De budgetten stijgen met € 85.000 omdat vanuit het Collegewerkprogramma extra geld beschikbaar is gekomen 
om cultuur in de brede zin te intensiveren. 
 

 
Overige lasten 
Voor het versterken van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en met 
de ontwikkeling van een e-depot is € 100.000 opgenomen. 
 

 
Overige lasten 
Binnen dit taakveld is € 35.854 minder beschikbaar, met name omdat we van het Rijk in 2018 via de algemene 
uitkering een incidentele bijdrage ontvangen en uitgegeven hebben in het kader van het programma Visie 
Erfgoed en Ruimte ter hoogte van € 30.000.  
 
Baten 
De inkomsten binnen dit taakveld zijn € 313.623 lager, vooral vanwege een incidentele onttrekking van € 313.929 
aan de onderhoudsvoorziening ten behoeve van het herstel van de fundering van de kerktoren in Nieuwer ter Aa.  
 

 
Wij lichten bovenstaand taakveld niet toe gelet op de geringe afwijkingen. 
 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Cultuurpresentatie, -productie, -participatie 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 30.980           31.927           32.566           33.217           33.217           
Kapitaallasten 10.518           10.332           10.238           10.143           10.049           
Overige lasten 333.112         419.153         534.153         534.153         534.153         
Totaal lasten 374.610         461.412         576.957         577.513         577.419         
Totaal baten -40.104          -40.666          -40.666          -40.666          -40.666          
Saldo 334.506         420.746         536.291         536.847         536.753         

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Musea 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 26.774           27.576           28.128           28.690           28.690           
Kapitaallasten 106.225         105.311         104.397         103.484         102.570         
Overige lasten 346.267         432.474         442.474         442.474         442.474         
Totaal lasten 479.266         565.361         574.999         574.648         573.734         
Totaal baten -232.041        -237.931        -237.931        -237.931        -237.931        
Saldo 247.225         327.430         337.068         336.717         335.803         

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Cultureel erfgoed 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten 53.576           55.238           56.342           57.469           57.469           
Kapitaallasten 28.789           34.050           33.720           33.390           33.060           
Overige lasten 163.445         127.591         127.591         127.591         127.591         
Totaal lasten 245.810         216.879         217.653         218.450         218.120         
Totaal baten -366.358        -22.735          -22.735          -22.735          -22.735          
Saldo -120.548        194.144         194.918         195.715         195.385         

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Media 2018 2019 2020 2021 2022
Toegerekende personeelslasten -                     -                     -                     -                     -                     
Kapitaallasten 30.426           30.148           29.868           29.591           29.313           
Overige lasten 1.091.650      1.092.727      1.092.727      1.092.727      1.092.727      
Totaal lasten 1.122.076      1.122.875      1.122.595      1.122.318      1.122.040      
Totaal baten -88.330          -89.567          -89.567          -89.567          -89.567          
Saldo 1.033.746      1.033.308      1.033.028      1.032.751      1.032.473      
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Toevoeging aan reserves 
In totaal hebben we in 2019 € 619.750 minder aan de reserves toegevoegd.  
In 2018 is vanuit de onderhoudsvoorzieningen monumenten eenmalig een bedrag van € 292.638 in de 
kapitaaldekkingsreserve stabilisering kerktoren Nieuwer ter Aa gestort. Hiermee is het mogelijk gemaakt om de 
stabilisatie én het groot onderhoud aan de kerktoren definitief af te ronden. Bovendien hebben we in 2018 
incidenteel een bedrag van € 154.000 gestort in de reserve onderhoud buitensport om de uitgestelde aanleg van 
kunstgrasvelden in Breukelen in de loop van 2019 te bekostigen. Daarnaast rekenen we conform de BBV-
voorschriften vanaf 2019 niet langer rentelasten toe aan onze kapitaaldekkingsreserves. Dat brengt de storting 
omlaag met € 173.112. 
 
Onttrekking aan reserves 
De onttrekking aan de reserves is in 2019 € 206.187 lager, eveneens als gevolg van het BBV-voorschrift met 
betrekking tot de rentetoerekening aan reserves. 
 
 
 
  

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Mutaties reserves 2018 2019 2020 2021 2022
Toevoeging aan reserves 748.231         128.481         128.481         128.481         128.481         
Onttrekking aan reserves -590.174        -383.987        -359.252        -358.161        -358.161        
Mutaties reserves 158.057         -255.506        -230.771        -229.680        -229.680        



 
42 

 

  



 
43 

 

5. Paragrafen 
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5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Inleiding 
De gemeente Stichtse Vecht wil de risico's die van invloed zijn op haar begroting en bedrijfsvoering meer 
beheersbaar maken. Inzicht in de risico’s stelt de gemeente in staat om op verantwoorde wijze besluiten te 
nemen, zodat de risico’s in verhouding (blijven) staan tot de financiële positie van de gemeente.  
Bij het beheer van de risico’s gebruikt de gemeente het risicomanagementsysteem Naris. De in Naris opgenomen 
risico’s zijn voor de begroting 2019 waar nodig geactualiseerd. Vervolgens is met behulp van het totaal aan 
geïnventariseerde risico’s de benodigde weerstandscapaciteit bepaald. Dit betreft de middelen die nodig zijn als 
buffer om de gevolgen van risico’s, als die zich voordoen op te kunnen vangen. De relatie tussen de risico’s, de 
benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit geeft aan hoe robuust de begroting is. Aandacht voor het 
weerstandvermogen voorkomt dat substantiële risico’s dwingen tot extra bezuinigingen en/of leiden tot 
onvoorziene bijstelling van de begroting.  
 
Naast het weerstandsvermogen als indicator maken we voor het beoordelen van de financiële positie ook gebruik 
van financiële kengetallen zoals solvabiliteit, schuldquote en structurele exploitatieruimte om mogelijke risico’s 
voor de financiële positie in te schatten. Dergelijke financiële kengetallen geven een globaal inzicht in de 
verwachte financiële ontwikkelingen in de gemeente en de mogelijke effecten daarvan op de financiële positie. De 
financiële kengetallen komen eveneens in deze paragraaf aan de orde. 
 
Uitgangspunten van beleid 
Weerstandsvermogen 
De beleidsuitgangspunten voor het weerstandsvermogen zijn opgenomen in de Nota herziening 
risicomanagementbeleid Stichtse Vecht en de Nota Reserves en voorzieningen. Voor het weerstandsvermogen is 
in deze nota’s een ratio (norm) en minimumomvang vastgelegd. Voor de “ratio weerstandsvermogen” (= de 
verhouding tussen de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit) heeft de raad vastgesteld een ratio van 
1,0 als minimum te willen hanteren en te streven naar een weerstandsratio tussen 1,4 en 2 (ruim voldoende). 
Voor de minimumomvang van het weerstandsvermogen is een bedrag van 150 euro per inwoner bepaald, op 
basis van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor de begroting 
2019 bedraagt dit 64.513 inwoners per 1-1-2018 (Bron: CBS). 
 
Voor het ‘afdekken’ van de risico’s in het Sociaal domein en op het gebied van grondexploitaties geldt een ander 
regime dan voor de overige risico’s. Voor het Sociaal domein is een bestemmingsreserve ‘risicofonds Sociaal 
domein’ als buffer beschikbaar, pas daarna wordt de Algemene reserve aangesproken. Omdat deze reserve ook 
gedurende het jaar kan worden ingezet voor nadelige financiële effecten op de begroting, maken de risico’s in het 
Sociaal domein ook deel uit van het gemeentebrede risicomanagement via Naris.    
Voor de risico’s die uit grondexploitaties voortvloeien heeft de gemeente de Algemene reserve grondexploitaties 
beschikbaar. De risico’s uit grondexploitaties worden betrokken in een afzonderlijke risicoanalyse en maken geen 
deel uit van Naris. De hoofdlijnen voor de risico’s uit grondexploitaties zijn opgenomen in de paragraaf 
Grondbeleid. 
 
Financiële kengetallen 
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geeft aan dat gemeenten een vijftal 
financiële kengetallen in begroting en jaarstukken opnemen. Dit betreft zoals aangegeven onder meer de netto 
schuldquote en de structurele exploitatieruimte. Om de onderlinge verhouding en de relatie met de financiële 
positie te duiden, is in deze paragraaf tevens een toelichting op de kengetallen opgenomen.  
Voor de financiële kengetallen zijn geen exacte normen vastgesteld. Waar mogelijk sluiten wij aan bij wettelijke 
normen of landelijke gegevens zoals gemiddelden over heel Nederland (waarstaatjegemeente.nl). 
 
Risicoprofiel 
De omgeving waarin de gemeente werkzaam is steeds in beweging. Dit betekent ook dat zich ontwikkelingen 
kunnen voordoen waar op voorhand geen rekening mee is gehouden in de begroting. Deze ontwikkelingen 
kunnen financiële gevolgen hebben voor de gemeente. Om deze gevolgen op te kunnen vangen kent de 
gemeente een buffer, de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze wordt gevormd door de minimumomvang van 
de Algemene reserve, de stelpost Algemene uitkering en de post onvoorzien. Wat de omvang van de buffer moet 
zijn hangt af van de risico’s die we lopen.  
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Omdat ook de risico’s aan verandering onderhevig zijn actualiseert de gemeente Stichtse Vecht periodiek het 
geheel aan risico’s dat de gemeente bij de uitvoering van de begrotingsprogramma’s mogelijk loopt. In 
onderstaande grafiek is weergegeven hoe de geïnventariseerde risico’s op basis van hun aandeel in de 
benodigde weerstandscapaciteit over de begrotingsprogramma’s zijn verdeeld: 

 
Grootste risicogebieden 
Binnen deze verdeling zijn, qua procentuele invloed op benodigde weerstandsvermogen, de 3 grootste 
risicogebieden (geschoond voor Verbonden partijen omdat die als een apart onderdeel worden bekeken): 
1. Fysiek domein       
Binnen het programma Fysiek is sprake van risico’s die samenhangen met projecten, klimaatverandering en 
technische risico’s. De 3 grootste risico’s die binnen het programma spelen betreffen:  
 
Kockengen Waterproof 
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: Voor de risico’s binnen het project kent de gemeente diverse beheersmaatregelen. Zo is de 
kostenverdeling tussen de betrokken partijen van schadeclaims is juridisch uitgezocht en is een regeling getroffen 
voor het verleggen van de huisaansluitingen. In overleg met bewoners zal maatwerk worden geboden. Daarnaast 
vindt bij de voorbereiding van fases op grond de kennis van de eerdere fases, meer (historisch) vooronderzoek 
en extra boringen plaats en worden proefsleuven uitgevoerd. 
 
Het tijdelijk niet of onvoldoende kunnen gebruiken van kunstwerken (m.n. bruggen) 
Door het tijdelijk niet of onvoldoende kunnen gebruiken van kunstwerken, zijn mogelijk kernen niet of beperkt 
bereikbaar.  
Beheersmaatregel: Ten tijde van het opstellen van deze begroting is een plan van aanpak in voorbereiding om te 
komen tot een volledig beeld van de onderhoudstoestand en een meerjarenonderhoudsplanning kunstwerken. Op 
basis daarvan kan het risico en de benodigde beheersmaatregelen beter worden ingeschat. 
 
Niet goed begaanbare wegen en ongevallen door extreme weersomstandigheden en sneeuwval 
Bij extreme weersomstandigheden of extreme sneeuwval schiet de normale (gladheids)bestrijding te kort. 
Beheersmaatregel: Maximale inzet beschikbare middelen en regionale samenwerking. Daarnaast wordt op het 
moment dat het risico zich voordoet middels communicatie gewaarschuwd (meestal landelijk via code). 
Daarnaast is sprake van een eigen verantwoordelijkheid van weggebruikers (aanpassen rijgedrag of niet de weg 
op gaan indien landelijk een code voor zware weersomstandigheden is afgegeven). 
 
2. Gemeentebrede risico’s/bedrijfsvoeringsrisico’s   
Dit betreft financiële, technische en organisatorische risico’s op het gebied van bedrijfsvoering. De 3 grootste 
risico’s op dit vlak zijn: 

• ICT zoals het risico op gijzeling van informatie, beveiligingsrisico’s (cybersecurity) en uitval van 
systemen;  
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• de nieuwe Europese privacywetgeving die sinds 25 mei 2018 geldt. De wet kent meer rechten voor 
personen waarvan de gemeente de gegevens verwerkt, meer plichten voor de gemeente en ander 
toezicht met hogere boetebedragen. Bij overtreding kan de boete voor de gemeente oplopen tot € 20 
miljoen; 

• het risico verbonden aan het niet of niet juist toepassen van de aanbestedingsregels. 
Beheersmaatregelen: 
Ter voorbereiding op de AVG is een implementatieplan opgesteld dat vanaf 2018 in de organisatie wordt 
uitgerold. Bewustwording bij medewerkers is hierin een belangrijk aspect. Voor het reduceren van risico’s op het 
gebied van informatiesystemen heeft de gemeente een informatiebeveiligingsbeleid en -plan opgesteld dat wordt 
geïmplementeerd. De gemeente volgt daarbij de lijn van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).  
 
Voor aanbestedingen geldt dat het inkoopbeleid en de begeleiding van complexe aanbestedingen centraal 
worden gecoördineerd. Voor openbare aanbestedingen (nationaal en Europees) geldt de verplichting deze te 
laten begeleiden door een inkoopadviseur. Deze maatregel beperkt de kans op een incident. Verder is het 
verplicht elke inkoop te starten met een Inkoop Start Formulier. Dit formulier ondersteunt het decentraal inkopen 
en maakt het mogelijk inkooptrajecten te monitoren zodat managementinformatie kan worden gegenereerd en 
rechtmatigheid beter kan worden geborgd.   

 
3. Sociaal domein 
Binnen het Sociaal domein is sprake van financiële en politiek/bestuurlijke risico’s die samenhangen met de 
transformatie en uitvoering van het Sociaal domein. Politiek/bestuurlijke risico’s betreffen onder andere 
imagorisico’s indien de zorgvoorziening niet de gewenste kwaliteit heeft en ambities van de gemeente niet 
haalbaar zijn (bijv. bij het risico “oneigenlijk gebruik van Persoonsgebonden budgetten” of “het ontbreken van 
voldoende en adequate (lokale) alternatieven bij de inkoop van essentiële functies” (uit totaaloverzicht risico’s)). 
De 3 grootste risico’s die binnen het taakveld spelen betreffen: 
Ontwikkeling bijstandsaantallen (conjunctuur) en/of bijstelling van het macrobudget Buig 
Bijstand is een openeinderegeling. Dit kan een overschrijding van de budgetten tot gevolg hebben. Een toename 
van het beroep op bijstand leidt tot hogere uitkeringslasten. 
Beheersmaatregel: 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 nieuwe werkwijze is meer gericht op uitstroom (resultaatverplichting) en meer inzet op 
loonwaarde. Overschrijding van de uitgaven van meer dan 10% van het budget (meer uitkeringen 
bijstandsgerechtigden dan BUIG-uitkering) komt voor compensatie door het Rijk in aanmerking.  

 
Oneigenlijk gebruik Persoonsgebonden budgetten (PGB’s) 
Gemeenten zijn verplicht personen met recht op hulp (volgens de regels van de gemeenten) een PGB te 
verstrekken. De gemeente heeft niet altijd voldoende zicht op de uitnutting van de PGB’s en de kwaliteit van de 
geleverde prestatie. 
Beheersmaatregel: Kwaliteit gebruik PGB's controleren. Daarnaast wordt in beschikkingen een getraptheid van 
zorgverstrekking aangebracht.  
De inzet van zorgvoorzieningen is afhankelijk van de mate waarin deze effectief kan zijn. Tevens vindt 
benadering van cliënten plaats om te vragen naar hun ervaringen met de ontvangen dienstverlening. 
 
Onduidelijkheden/overlap in de wetgeving (bijv. Wlz, Zvw) in relatie tot Wmo en bijbehorende budgetten 
De afbakening van de Wet langdurige zorg is niet altijd even duidelijk. Dit brengt als risico met zich mee dat er 
mogelijk meer uitgaven dan voorzien door de gemeente opgevangen moeten worden, met als gevolg extra druk 
op de Wmo-budgetten. 
Beheersmaatregel: Het gaat hier eveneens om een open-eind regeling (Wmo). Als het risico optreedt is sprake 
van een regionaal c.q. landelijk knelpunt. De gemeente Stichtse Vecht heeft hier geen invloed op. Door 
deskundigheidsbevordering van de medewerkers over de wetgeving kan het risico wel beperkt worden.  
 
Het totaal aan geïnventariseerde risico’s kent een ingeschat maximaal financieel gevolg van 22,85 miljoen euro. 
De risico’s, gekwantificeerd voor de kans dat ze zich kunnen voordoen en het ingeschatte maximale financiële 
gevolg, zijn weergegeven in het overzicht aan het eind van deze paragraaf. 
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Grootste risicogebieden Financieel gevolg  

(inschatting o.b.v. risico-inventarisatie) 
1. Fysiek domein (excl. verbonden partijen) € 6.400.000  
2. Gemeentebrede risico’s/Bedrijfsvoeringsrisico’s € 4.800.000 
3. Sociaal domein (excl. verbonden partijen)  € 2.750.000 
Totaal top 3 risicogebieden €13.950.000  
Overige risico’s € 8.900.000 
(waarvan verbonden partijen: € 2.550.000)  
Totaal alle risico’s  € 22.850.000 

 
Op basis van de geïnventariseerde risico’s is in NARIS een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt 
toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag van 22,85 miljoen euro ongewenst is. De risico's zullen 
immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit deze simulatie volgt dat het voor 90% 
zeker is dat alle risico’s kunnen worden opgevangen met een bedrag van 6.417.379 euro. Dat is de benodigde 
weerstandscapaciteit.  
 
De beschikbare weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht bestaat uit het geheel aan middelen dat beschikbaar is 
om de risico's in financiële zin af te dekken:   
Beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2018 
Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen, o.b.v. inwonertal per 1-1-2018) € 9.676.950 
post Achteruitgang Algemene uitkering  € 951.000 
Stelpost Onvoorzien € 100.000 

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit € 10.727.950 

 
De benodigde weerstandscapaciteit geconfronteerd met de beschikbare weerstandscapaciteit geeft inzicht in hoe 
de vrij beschikbare middelen zich verhouden tot de (financiële gevolgen van) eventuele risico’s die kunnen 
optreden: de ratio weerstandsvermogen.   

 Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit  =  € 10.727.950  = 1,67 
Benodigde 
weerstandcapaciteit 

€   6.417.379 

 
De ratio weerstandsvermogen voldoet hiermee aan de door de raad vastgestelde norm “ruim voldoende” (ratio 
tussen 1,4 en 2,0). De ratio is ten opzichte van de jaarrekening 2017 (1,84) en de begroting 2018 (1,79) verder 
afgenomen. Dit heeft te maken met de toename van het ingeschat maximaal financieel gevolg van de risico’s, wat 
een hogere benodigde weerstandscapaciteit vraagt.  
Deze toename hangt samen met de toevoeging van een aantal risico’s voor het begrotingsjaar 2019 bijvoorbeeld 
op het gebied van openbare orde en veiligheid (ondermijning en budget nieuw-/verbouw brandweerkazernes) en 
binnen het fysiek domein, die in 2018 nog geen deel van het risicomanagementsysteem uitmaakten. 
Alhoewel de gemeente met het inventariseren en kwantificeren van risico’s en het gebruik van Naris een 
gestructureerde manier van risicomanagement volgt, wil dit uiteraard niet zeggen dat het optreden van risico’s 
voor 100% is uit te sluiten. Risico’s kunnen zich blijven voordoen. Met de genoemde weerstandscapaciteit heeft 
de gemeente echter een buffer om de financiële effecten van de risico’s te kunnen opvangen. 
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Financiële kengetallen 
Het BBV bepaalt in artikel 11 dat gemeenten in de paragraaf weerstandsvermogen van zowel de begroting als het 
jaarverslag een vijftal verplichte financiële kengetallen opnemen. Met deze kengetallen kan de raad zich 
eenvoudiger een beeld vormen van de financiële positie van de gemeente. Het overzicht van de kengetallen voor 
de begroting 2019 is weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel zijn ter indicatie ook ‘richtpercentages’ 
aangegeven, uitgedrukt in mate van risico. 
 

 
 
Wat betekenen deze getallen? 
Netto schuldquote 
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het 
geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag 
percentage is gunstig. 
 
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) 
Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel 
berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte 
leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter. 
 
Solvabiliteit  
Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan om op lange termijn haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de 
gemeente. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. Ten opzichte van de begroting 2018 is de solvabiliteit 
ongewijzigd en als neutraal aan te merken.  
 
Grondexploitatie 
De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor 
grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, 
brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd 
als kwetsbaar. Stichtse Vecht heeft een beperkte grondpositie. 
 
Structurele exploitatieruimte 
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, 
of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer 
negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te 
blijven dragen. In 2019 is dit kengetal door incidentele baten lasten licht beperkt negatief (zie ook het overzicht 
‘Incidentele Baten en Lasten’ op pagina 77). Vanaf 2019 zal dit weer positief zijn en meerjarig verder oplopen. 
 
Belastingcapaciteit 
Dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente meer (structurele) inkomsten uit 
belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze. 
 
 
 
 
 

Kengetallen 2019 Rekening Begroting Begroting Categorie A Categorie B Categorie C

2017 2018 2019 Minst risicovol Neutraal Meest risicovol
Netto schuldquote 66% 83% 75% < 90% 90%-130% > 130%

Netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen 63% 79% 73% < 90% 90%-130% > 130%

Solvabiliteitsratio 25% 23% 23% > 50% 20%-50% < 20%
Grondexploitatie -0,10% -0,14% -0,97% < 20% 20%-35% > 35%
Structurele exploitatieruimte 1,98% 0,15% -0,57% > 0% = 0% < 0%
Belastingcapaciteit 113,63% 112,06% n.n.b. < 95% 95%-105% > 105%
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5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Inleiding 
Bij kapitaalgoederen is het niveau van onderhoud direct gekoppeld aan het beschikbaar gesteld budget. 
 
Onderstaand staan de verschillende kapitaalgoederen weergegeven met daarbij de bijbehorende kaderstellende 
nota’s. Daarnaast zijn er nog diverse beheersplannen en de nota kapitaalgoederen van toepassing op meerdere 
onderwerpen. Deze staan niet apart genoemd per kapitaalgoed. 
 
Kapitaalgoederen Kaderstellende nota's 
Wegen  - 
Civiele constructies  - 
Openbare verlichting  - 
Water en Riolering Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 
Groen Groenstructuurplan Stichtse Vecht (GSP); Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 
Speelterreinen Beleidskader “Spelen” 
Sportterreinen Beleidsnota sport 
Gebouwen Nota Duurzaamheid; IVAB. 
 
Wegen  
Het hoofddoel is dat veilig gebruik kan worden gemaakt van de wegen. Het onderhoud van wegen is gebaseerd 
op het beheerplan wegen 2018-2021. Het beheerplan wegen omvat het planmatig onderhoud van de verharde 
wegen zodat deze aan de technische en functionele doelstellingen voldoen. Het beheerplan werkt volgens het 
principe van rationeel wegbeheer en is een vereenvoudigd model van de werkelijkheid.  
 
Civiele constructies  
Het doel is om veilige verkeersroutes in stand te houden, een vrije doorgang voor de scheepvaart te garanderen 
en de waterhuishouding op peil te houden. Onder civiele constructies wordt verstaan tunnels, viaducten, bruggen, 
duikers, (aanleg)steigers, beschoeiing, kades, grondkeringen en geluidschermen. Begin 2019 is het nieuwe 
beheerplan “Civiele constructies” afgerond. 
 
Openbare verlichting  
Het doel is een verkeersveilige, sociaal veilige en leefbare omgeving. 
Per 1 januari 2019 zal gewerkt worden volgens een nieuw contract omtrent het onderhoud en beheer van de 
openbare verlichting. Hierin worden de duurzaamheidsdoelstellingen verwerkt. 
 
Water en riolering  
Het samenhangend systeem van grond- en oppervlaktewater en riolering heeft als hoofddoelen te zorgen voor 
voldoende water van goede kwaliteit en droge voeten. Onze taak ligt voornamelijk bij het inzamelen van 
afvalwater, het ontwateren van de openbare ruimte en het onderhoud aan niet-primaire watergangen. Het 
gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2017-2021) is het belangrijkste beheerkader, De verandering van het klimaat 
vraagt om een aangepaste benadering en extra inzet bij het beheer van het watersysteem. Samen met de 
waterschappen en andere organisaties brengen we in beeld waar we kwetsbaar zijn voor wateroverlast, of 
overstromingen, maar ook voor droogte. 
 
Delen van de oevers van de Vecht zijn aangewezen als openbare aanlegplaats, waarbij basisvoorzieningen 
aanwezig zijn. Gebruikers betalen hiervoor kadegeld en toeristenbelasting. 
 
Groen  
Het doel is functioneel openbaar groen met een aanvaardbaar onderhoudsniveau. Het jaarlijks onderhoud aan 
het groen wordt op grond van de groenbeheersystematiek binnen IBOR uitgevoerd. Op basis van 
structuurelementen is een differentiatie mogelijk in beheerniveau (beeldkwaliteit).  Belangrijke actuele thema’s bij 
het beheer van groen zijn klimaatadaptatie en biodiversiteit. Er wordt tijdig gestart met de aanbesteding voor het 
bestek IBOR. 
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Speelterreinen  
Wij beschikken over veilige en kindvriendelijke speelplaatsen op geschikte locaties en voor diverse doelgroepen.  
We voeren de Kadernota ‘Buiten Spelen Natuurlijk!’ uit. 
 
Sportterreinen  
Wij faciliteren een verantwoord basisniveau van gevarieerd sport- en bewegingsaanbod door betaalbare en 
toegankelijke sportaccommodaties. Voor het beheer en onderhoud van de accommodaties worden gebruikers 
zelf in grote mate verantwoordelijk. Om dit te realiseren wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten 
benoemd in het sportbeleidsplan en het in 2018 vastgestelde ‘Kader harmonisatie Buitensport’. 
 
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. Het planmatig onderhoud is tot 2024 vastgelegd 
in een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). In 2019 zal gestart worden met de volgende fase van het 
verduurzamen van een aantal gemeentelijke gebouwen. 
 
Wat mag het kosten? 
Kapitaalgoed Onderhoud Storting Kapitaal- Totaal 
  kapitaalgoederen voorzieningen lasten begroot 
1. Wegen 518.729 2.471.862 1.360.716 4.351.307 
2. Kunstwerken 761.499 4.497 124.515 890.511 
3. Openbare verlichting 468.356 0 224.014 692.370 
4. Watergangen 936.108 0 108.694 1.044.802 
5. Riolering 2.537.634 779.167 2.454.188 5.770.989 
6. Groen 1.877.012 0 128.025 2.005.037 
7. Speelterreinen 280.091 0 56.716 336.807 
8. Sportterreinen 346.853 0 49.720 396.573 
9. Gebouwen 815.880 363.531 2.175.996 3.355.407 
Totaal 8.542.162 3.619.057 6.682.584 18.843.803 
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5.3 Financiering  

 
De paragraaf financiering heeft betrekking op de treasuryfunctie en geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente 
met haar financiële middelen om gaat. 
 
Treasury 
De treasuryfunctie richt zich op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op 
de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de financiële posities, inclusief de hieraan 
verbonden risico’s. De kaders voor uitoefening van de treasury zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale 
overheden (Wet fido) inclusief de daarbij behorende ministeriële regelingen en zijn vertaald in het 
‘Treasurystatuut 2014’. Hiermee is de beleidsmatige infrastructuur voor de treasury van de gemeente is 
vastgelegd. 
 
Financiering 
Voor de financieringsfunctie stelt de Wet fido beleidsmatige richtlijnen. Dit komt tot uitdrukking in twee kwalitatieve 
eisen, te weten: 
• Het aangaan of verstrekken van geldleningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan uit hoofde 

van de publieke taak; 
• Het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen hebben een prudent karakter en is primair niet gericht op het 

genereren van extra inkomsten.  
 

Financieringspositie 
Over het (begrotings)jaar gemeten lopen de reguliere begrotingsbaten en –lasten in principe synchroon. Dit laat 
onverlet dat er lopende het jaar posities zullen ontstaan, positief of negatief. Bijvoorbeeld wanneer baten later in 
het jaar gegenereerd worden als gevolg waarvan de gemeente gedurende een langere periode moet 
voorfinancieren. Medebepalend voor de financieringspositie zijn de niet–reguliere baten en lasten (investeringen).  
De liquiditeitenplanning geeft inzicht in (toekomstige) financieringsposities en het moment waarop regulering 
hiervan nodig is. Om de planning betrouwbaar te houden is het van belang dat deze actueel is en periodiek wordt 
bijgesteld. 
 
Financieringsbeleid 
Ons streven is erop gericht de kasgeldlimiet maximaal te benutten. De reden is tweeledig. Enerzijds is de rente 
op kortlopende geldleningen lager dan de rente op langlopende geldleningen terwijl geldleningen met een korte 
looptijd anderzijds meer flexibiliteit op het gebied van financiering geeft. 
 
Leningportefeuille 
Per 1 januari 2019 is de leningportefeuille opgebouwd uit veertien langlopende geldleningen. De restschuld bij 
aanvang van het begrotingsjaar 2019 bedraagt € 67,7 miljoen. 

 
 

 Oorspronkelijke 
hoofdsom  

 Restant
hoofdsom 

Leningportefeuille per 1 januari 2018                 98.945.362                 64.870.738 
2018: nieuw  aangetrokken geldleningen
* 1 februari 2018: BNG 40.111.366 (0,695%)
* 3 juli 2018: BNG 40.112.023 (0,540%)

 
10.000.000
10.000.000                 20.000.000 

2018: geprognosticeerd nieuw  aan te trekken geldlening
* 1 oktober 2018

 
10.000.000                 10.000.000 

* Aflossingen 2018                 -7.130.069 
Leningportefeuille per 1 januari 2019               128.945.362                 87.740.669 

                15.000.000 
                -9.142.522 
                -1.000.000 
                92.598.147 

Leningportefeuille 2019 (peildatum: 1 juli 2018)

Restant hoofdsom leningportefeuille per 31 december 2019

* Aflossingen 2019

2019: geprognosticeerd nieuw  aan te trekken geldlening
* 15 februari 2019

* Aflossingen 2019, geldlening per 1 oktober 2018 (prognose)
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Beleggingen 
Om de EMU – schuld en de financieringsbehoefte van het Rijk te verminderen is per 15 december 2013 de 
ministeriële regeling ‘Schatkistbankieren Decentrale Overheden’ van kracht. De hoofdlijnen van de regeling zijn 
vastgelegd in de Wet fido en betreffen: 
• De verplichting om (tijdelijk) overtollige liquide middelen bij het Rijk te beleggen; 
• De mogelijkheid voor decentrale overheden om overtollige middelen onderling uit te lenen. 
 
Rente 
Met de implementatie van het vernieuwd BBV is het toerekenen van rente een belangrijk aandachtspunt. In de 
‘Notitie rente 2017’ benoemd de commissie BBV enkele stellige uitspraken waarmee wordt beoogd 
• Het bevorderen van een eenduidige berekeningswijze van de rente (harmonisatie); 
• Het stimuleren dat de (verwachte) rentelasten in de begroting en jaarstukken wordt opgenomen; 
• Het inzichtelijk maken van de wijze waarop de gemeente met de rente omgaat (transparantie). 
 

 
 
Renteverwachting 
De Europese Centrale Bank (ECB) koopt sinds 2015 op grote schaal staatobligaties op. Sedertdien is de rente 
gedaald tot extreem laag (kapitaalmarkt) of zelfs negatief (geldmarkt). Per 1 januari 2019 stopt de ECB met het 
opkoopprogramma waardoor de marktrente op termijn weer zal gaan stijgen en het lenen van geld duurder zal 
worden. Naar verwachting zullen de rentetarieven tot medio 2019 op het huidige niveau blijven.  
 
Risicobeheersing 
De Wet fido bevat instrumenten die de risico’s bij het lenen en beleggen van financiële middelen moeten 
beperken. De wet bepaalt dat gemeenten uitsluitend voor de uitoefening van de publieke taak leningen kunnen 
aangaan, middelen kunnen uitzetten en garanties kunnen verlenen.  
De risico’s van lenen worden beperkt door de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.  
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet stelt een grens aan de maximaal op te nemen kortlopende middelen en beoogt de budgettaire 
gevolgen van schommelingen in de rente op kortlopende geldleningen te beheersen. De limiet is gesteld op 8,5% 
van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet 2019 is berekend op € 11,1 miljoen. 
 

 
 
 
 
 
 
  

RENTESCHEMA Boekwaarde 2019
Rentelasten: lange en korte f inancieringsmiddelen 1.510.109      
Externe rentebaten -93.556          
Totaal door te rekenen rente 1.416.553      
Rentelasten grondexploitaties -5.594            
Aan taakvelden toe te rekenen rente 1.410.959      
Toegerekende rente aan vaste activa riolering en afval (2,0%) 44.177.378    -638.401        
Toegerekende rente aan overige vaste activa (1,3%) 134.995.009  -1.564.604     
Aan taakvelden toegerekende rente -2.203.005     
Renteresultaat op taakveld treasury -792.046        

Kasgeldlimiet 2019
Begrotingstotaal 130.255.557  
Percentage kasgeldlimiet 8,50%
Kasgeldlimiet 11.071.722    
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Renterisiconorm 
De renterisiconorm geeft een richtsnoer om renteherzieningsmomenten van langlopende geldleningen effectief te 
spreiden. De norm is vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Uit onderstaand schema blijkt dat de 
gemeente Stichtse Vecht ook in 2019 en volgende jaren voldoet aan de vereisten van de renterisiconorm. 
 

 
 
Kredietrisico 
Kredietrisico (of debiteurenrisico) richt zich op de kredietwaardigheid van de tegenpartij bij financiële transacties. 
Kredietrisico’s kunnen worden onderscheiden in:   
1. Het risico dat wordt gelopen uit hoofde van door de gemeente verstrekte leningen en beleggingen. Met de 

introductie van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht om (tijdelijk) overtollige middelen 
bij het Rijk te beleggen waarmee het kredietrisico als nihil kan worden beschouwd.  

2. Het verstrekken van een gemeentelijke borg- of garantstelling, te onderscheiden in: 
• Directe borg- of garantstellingen. 

De gemeente staat jegens geldgevers borg voor betaling van rente en aflossing op langlopende 
geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die activiteiten 
ontplooien die in het verlengde liggen van de publieke taak. Verzoeken tot het verstrekken van een 
gemeentelijke borg- of garantstelling worden getoetst aan de criteria vastgelegd in de ‘Verordening 
gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2016’. 

• Innemen van een achtervangconstructie. 
Hierbij speelt de gemeente een rol in de zekerheidsstructuur van waarborgfondsen. Hierdoor kunnen 
instellingen die bij een waarborgfonds zijn aangesloten tegen de laagste rente lenen. Mede vanwege de 
strenge toelatingscriteria en periodieke toetsing door de waarborgfondsen zijn de gemeentelijke risico’s 
veel lager dan bij directe borgstellingen. 

• Het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan (voormalig) personeel. 
Na het inwerkingtreden van de gewijzigde Wet fido per 1 januari 2009 is het verstrekken van 
hypothecaire geldleningen aan (voormalig) personeel expliciet verboden. Sedertdien is actief ingezet op 
vervroegde aflossing van de gemeentelijke hypotheekportefeuille. Inmiddels bestaat de portefeuille nog 
slechts uit drie personen waarmee het kredietrisico op de gemeentelijke hypotheekportefeuille 
verwaarloosbaar is.   

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2020 2021 2022
A 1 Renteherzieningen 761

2 Betaalde aflossingen 10.142 10.894 11.418 11.431
10.142 11.655 11.418 11.431

B 1 Begrotingstotaal 130.256 133.509 132.338 131.070
2 Percentage 20% 20% 20% 20%

26.051 26.702 26.468 26.214

26.051 26.702 26.468 26.214
10.142 11.655 11.418 11.431
15.909 15.047 15.050 14.783

Renterisiconorm: B1 x 20%
Toets:
Renterisiconorm (B)
Renterisico (A)
Ruimte (+) of Overschrijding (-):  B - A

Renterisiconorm 2019 - 2022

Begrotingsjaar (bedragen x 1.000)
Berekening renterisico:

Renterisico: A1 + A2
Berekening renterisiconorm:
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5.4 Bedrijfsvoering 
 
Inleiding 
Wij willen een organisatie zijn die voortdurend verbetert en vernieuwt. Een organisatie die nadenkt over wat beter 
kan en hoe de kwaliteit van onze medewerkers zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. Dit vraagt een goed 
functionerende bedrijfsvoering die blijvend kan voldoen aan de ontwikkelingen in de markt.  
 
Ontwikkeling organisatie  
De gemeente Stichtse Vecht is jong, nieuwsgierig, creatief, ondernemend en altijd in beweging. Wat vandaag is, 
kan morgen anders zijn. Door samen te werken met inwoners en partners en de kracht van onze kernen als bron 
van initiatieven te bundelen willen we onze plannen voor de toekomst realiseren. Om zo doeltreffend en flexibel 
mogelijk te zijn werken wij in wisselende rol volgens het principe ‘vrijlaten waar kan en controle waar moet’. Dit 
maakt ons wendbaar en stelt ons in staat bij iedere opgave te doen wat nodig is.  
 
Stichtse Vecht 2020 DOE !   
De wereld om ons heen is continue in beweging en verandert snel. Onze organisatie is dienend aan ons 
democratisch bestuur en wil proactief meebewegen in de veranderingen en ontdekken waar wij van meerwaarde 
kunnen zijn voor onze inwoners en bedrijven. Onze visie, strategie en werkwijze is vastgelegd in de 
organisatievisie ‘Stichtse Vecht 2020 DOE !’. Wij willen doorgroeien naar een organisatie die werkt volgens de 
principes van deze organisatievisie en streven er naar onze doelen in 2020 gerealiseerd te hebben. DOE staat 
voor: 
 
Digitaal en data gestuurd werken 
Inmiddels zijn op het gebied van digitalisering een aantal verbetertrajecten gestart. 
Datagestuurd werken heeft in 2018 een datateam gerealiseerd met data- en informatieanalisten, dat 
datavraagstukken in de dienstverlening oppakt. In 2019 zal de infrastructuur van datagestuurd werken ontwikkeld 
worden, en worden de teams in hun dienstverlening ondersteund om beleidsbeslissingen te kunnen nemen die 
onderbouwd zijn met betrouwbare informatie. Dit vraagt om een ontwikkeling die enige jaren zal duren. 
In het Collegewerkprogramma is opgenomen dat vanaf 2019 meerjarig € 250.000 wordt geïnvesteerd in de 
doorontwikkeling van datagestuurd werken. Hiermee wordt het implementatieplan uitgevoerd, waaronder de 
tijdelijke inzet van een data architect en consolideren van beheer. 
 
Omgevingsgericht  
De organisatie bouwt het netwerk met omgeving, U10 gemeenten en andere ketenpartners verder uit in 2019. Er 
wordt gezocht naar vernieuwende manieren om onze inwoners en ondernemers beter te bereiken en samen in 
gesprek te zijn. Hiervoor zijn verschillende trajecten lopende, o.a. design thinking en klantreizen, ook worden 
nieuwe manieren ontwikkeld. 
Noodzakelijk is om klantgerichtheid en integrale samenwerking doorlopend te blijven ontwikkelen. Daarbij is ook 
in 2019 inzetten op rol boven functie, talent en kwaliteit de kern. 
 
Effectief en innovatief 
Processen worden doorlopend verbeterd, met name door het gebruik van lean. We werken gestandaardiseerd 
waar kan, wendbaar en vernieuwend waar mogelijk. We vinden innovatie belangrijk, maar dit moet altijd 
aantoonbaar renderen.  
 
Innovatie 
De afgelopen jaren flink geïnvesteerd in innovatie, met name in het innovatieve denken en handelen van 
medewerkers. Met resultaat, innovatie zit inmiddels in het DNA. Er zijn verschillende agile (wendbare) 
werkmethoden geïntroduceerd, waarbij op innovatieve wijze de dienstverlening wordt verbeterd. Dit zal in 2019 
geïntensiveerd worden, inwoners en ondernemers zullen steeds meer betrokken worden bij innovatie. Ook zal het 
aangaan van experimenten worden uitgebreid. 
 
Opleidingsprogramma  
Sinds 2015 draait een intern opleidingsprogramma, met als doel de kwaliteiten en ervaring in de organisatie 
optimaal in te zetten. Dit versterkt de kwaliteit, de binding en motivatie van medewerkers. Daarmee is een lerende 
organisatie gecreëerd. Jaarlijks worden de trainingen en workshops op maat ontwikkeld en gegeven door intern 
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opgeleide trainers. Het afgelopen jaar is veel getraind in agile werken: scrum, lean, klantreizen en design thinking 
zijn op grote schaal toegepast. Hiermee zijn een groot aantal producten afgeleverd die direct positieve gevolgen 
hebben voor de inwoner en ondernemer, daarbij is het klantgerichte bewustzijn vergroot. 
Voor 2019 zal het opleidingsprogramma deze focus doorzetten. Er zal een programma gedraaid worden met als 
focus het werken volgens de eisen van de omgevingswet. Hiermee loopt de organisatie in de pas met de 
invoering van deze wet. 
Vakgerichte opleidingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van functies blijven gegarandeerd. Het 
opleidingsprogramma is inmiddels tot tevredenheid in de organisatie ingebed, mede door het introduceren van 
een opleidingstool begin 2018.  
 
Human Resources  
De medewerkers van Stichtse Vecht zijn bij uitstek ons belangrijkste kapitaal. Door hen te stimuleren en uit te 
dagen om met passie en betrokkenheid te werken kan de organisatievisie Stichtse Vecht 2020 DOE ! worden 
gerealiseerd. Wendbaarheid, mobiliteit, eigenaarschap en kwaliteit zijn dan ook de speerpunten voor HRM en dit 
is vastgelegd in de HRM Organisatievisie 2020 DOE!.  
 
Bij een capaciteitsvraagstuk is, gelet op de efficiënte bezetting, flexibiliteit verwacht. Daarom wordt eerst de vraag 
gesteld of we de vacature vast gaan invullen (Zelf doen) of we het als een klus gaan uitzetten in de regio 
(Samenwerken) of dat er inhuur op wordt ingezet (Inhuur). Inhuur is een onderdeel van het HRM beleid en wordt 
binnen de vastgestelde loonsom uitgevoerd. We sturen actief op de loonsom en hanteren voor inhuur een interne 
norm van maximaal 10% in 2019. Met dit percentage zitten we onder de landelijke norm (15%).  
 
In 2018 is veel ingezet op vitaliteit van medewerkers, het vinden van je passie en de baan die bij de past, verdere 
uitbreiding E-HRM en het agressiebeleid updaten. Daarnaast wordt de flexibele werkverdeling van 70/20/10 
ingebed in de organisatie; uitgangspunt is 70% van de tijd werken wij in team 1 (intern), 20% in projectvorm, 
opdracht of team 2 (intern) en 10% extern of volledig op innovatie. In 2019 zal verder aandacht zijn voor de 
resultaten van het preventief medisch onderzoek, vergroten van het werkplezier, toekomstbestendig en 
generatiebewust personeelsbeleid, arbeidsmarktcommunicatie en de normalisatie van de ambtelijke rechtspositie.   
 
Inkoop- en aanbesteding  
De inkoopfunctie in Stichtse Vecht heeft onze aandacht. Het formuleren van het inkoopbeleid gebeurd centraal de 
uitvoering decentraal. Door de decentrale uitvoering zijn er veel medewerkers bij de inkoop betrokken. Dit jaar is 
de uitvoering van de inkoopfunctie, conform de Programmabegroting 2018, verder geprofessionaliseerd. In 2019 
gaan wij het inkoopbeleid, aan de hand van de evaluatie van het in 2015 geformuleerde beleid, verder 
ontwikkelen. Dit is nodig omdat wet- en regelgeving veranderen en wij willen het doelmatig en rechtmatig inkopen 
verder te bevorderen. Zo gaan wij de drempelbedragen verruimen, een leverancierslijst lokale ondernemers 
implementeren en een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen( MVI) opstellen  
 
Implementatie leverancierslijst lokale ondernemers 
Stimulering van de lokale economie is één van de speerpunten in het gemeentelijk inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. Hierin is onder andere opgenomen dat bij meervoudig onderhandse aanbestedingen 
tenminste één lokale ondernemer wordt uitgenodigd om een offerte in te dienen. Lastig hierbij is dat decentrale 
inkopers niet altijd in beeld hebben of er ook geschikte ondernemers zijn. Samen met de Ondernemersvereniging 
Stichtse Vecht is gekeken naar de mogelijkheid om een database voor lokale ondernemers te bouwen. Dat is 
samen met onze leverancier gelukt. De leverancierslijst is ingericht en deze gaan wij vanaf het 4e kwartaal 2018 
gebruiken. Eind 2019 zullen we het gebruik van de leverancierslijst lokale ondernemers evalueren. 
 
Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
Eind 2017 heeft Stichtse Vecht het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. 
Door dit Manifest kunnen we de effectiviteit en de impact van MVI vergroten en onze eigen ambities op 
duurzaamheid, circulaire economie, innovatie en social return met behulp van inkoop realiseren.  
Onderdeel van het Manifest vormt het schrijven van een Actieplan MVI. Inmiddels zijn de ambities voor dit 
Actieplan opgehaald en vertaald in concrete acties. Aan de hand hiervan stellen wij ons beleid bij. 
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Informatisering en Automatisering 
Op het gebied van informatisering en digitalisering van de dienstverlening en bedrijfsvoering wordt in 2019 
ingezet op twee Nationale programma’s: de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en de VNG – agenda 2020. 
Om digitale producten en diensten op een eenduidige, veilige, herkenbare en efficiënte manier aan inwoners en 
ondernemers aan te bieden, heeft het Rijk – ter vervanging van het I-NUP – de Generieke Digitale Infrastructuur 
(GDI) ontwikkeld. Het programma geeft standaarden, producten en landelijke voorzieningen die gezamenlijk 
gebruikt worden door (lokale) overheden en (publieke) organisaties. De VNG Agenda 2020 geeft richting aan de 
inhoudelijke vernieuwing van de digitale dienstverlening.  
 
Informatievoorziening  
In het kader van de integrale informatievoorziening zijn voor 2019 de volgende doelstellingen geformuleerd:  
• Het effectueren van de strategie overeenkomstig de organisatievisie 2020 (DOE) en informatievisie alsmede 

het uitwerken van de vastgestelde informatievisie naar deelstrategieën waaronder een datastrategie.  
• Het doorontwikkelen van de Stuurgroep Informatie Management (SIM) om daarmee teamoverstijgend en 

gemeentebreed te kunnen sturen op prioritering en uitvoering van IT-projecten conform de organisatievisie 
2020.  

• Het optimaliseren van de informatiefunctie organisatiebreed waaronder het versterken van competenties en 
vaardigheden van medewerkers en management alsmede het versterken van de architectuurfunctie en de 
innovatiekracht op de primaire afdelingen en het inrichten van een functioneel applicatiebeheer.   

• Het faciliteren en versterken van Datagestuurd werken in de vorm van projecten zoals de doorontwikkeling 
van de Datahub, de brede inzet van Geo-informatie en stapsgewijze uitbreiding van Open data. Daarnaast 
het versterken van gegevensmanagement op strategisch, tactisch en uitvoerend gebied zodat er beter grip 
verkregen wordt op de beschikbaarheid en kwaliteit van data.   

• Het aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), de landelijke voorziening voor burgers en 
bedrijven.  

• Het optimaliseren van digitale processen door de inzet van meer en intelligentere e-formulieren en 
koppelingen tussen vakapplicaties en het Zaak- en Document Managementsysteem (Decos Join). Digitale 
dienstverlening wordt hierdoor beter en makkelijker voor burgers en bedrijven, bijvoorbeeld door de inrichting 
van een ondernemersloket.   

• Het inrichten van een gemeentelijke cloud-omgeving, inclusief governance en het nemen van een aanvang 
met het gefaseerd en gecontroleerd migreren van applicaties. Hiermee ontstaan er nieuwe manieren voor 
digitale samenwerking binnen teams, met projecten en met inwoners, bedrijven en ketenpartners.  

• De - reguliere - vervanging van en innovatie op het gebied van de integrale telefonievoorziening: meer en 
verbeterde functionaliteit op het gebied van apps, inzet van 4G en 5G, het online vergaderen en verbeterde 
teamsamenwerking.  
De verdergaande integratie met applicaties zoals Microsoft Office 365 zal de dienstverlening en 
samenwerking verder optimaliseren.  
 

Informatiebeleid en –beheer  
De doelstellingen op het gebied van het digitaal informatie en archiefbeheer zijn vastgelegd in het ‘Verbeterplan 
Informatiebeheer 2017-2018’. Voor 2019 wordt ingezet op de doorontwikkeling van het E - depot en de integratie 
van een duurzaam informatiebeheer binnen de bedrijfsprocessen waarbij de focus gericht blijft op het digitaliseren 
van processen, de koppelingen met Decos Join en de toepassing van toekomstbestendige standaarden voor het 
informatiebeheer (formaten en metadata).  
In 2018 is gestart met de uitvoering van verbetermaatregelen voor het klimaatbeheer van de archiefruimte en is 
gestart met het archief wettelijk verplicht Strategisch Informatieoverleg (SIO). Het streven is erop gericht de 
deelprojecten eind 2018 af te ronden 
 
Gegevensbescherming en informatiebeveiliging 
Zoals bekend is in mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. De wet heeft 
gevolgen voor organisaties die veel persoonsgegevens verwerken. Een belangrijk gevolg van de AVG is dat 
organisaties zich doorlopend moeten verantwoorden over de wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaan. De 
gemeente Stichtse Vecht maakt er serieus werk van om de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens in 
voldoende mate te beschermen en te beveiligen volgens de normen van de AVG. 
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Evenals voor 2018 stellen wij ook voor 2019 een Jaarplan Privacy & Informatiebeveiliging Stichtse Vecht op. Het 
jaarplan 2018 vormde de agenda voor de implementatie van de AVG, en voorzag in alle wettelijke maatregelen. Dit 
zijn tenminste: het aanstellen van een functionaris Gegevensbescherming, het inrichten en bijhouden van een 
register van verwerkingen en het uitvoeren van Data protection impact assessments (DPIA’s). Daarnaast is de 
procedure voor de melding en afhandeling datalekken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) 
geschikt gemaakt voor de AVG. Het Jaarplan Privacy & Informatiebeveiliging voor 2019 bevat de stappen de nodig 
zijn om de ingevoerde maatregelen verder te uit te bouwen en te verbeteren. 
 
Belangrijk(ste) onderdeel van de implementatie van de AVG is bewustwording van nut en noodzaak om zorgvuldig 
met persoonsgegevens om te gaan. In de aanloop naar de implementatie is landelijk veel media-aandacht 
geweest. Mede daarom is de bewustwording in de organisatie enorm toegenomen. Ook door de gemeente zelf zijn 
vele acties ondernomen om de aandacht op de gevolgen van de AVG te vestigen, zoals het vergroten van de 
kennis van de AVG bij de directie en bestuur, berichtgeving op intranet. Inspiratiesessies in de kantine, het 
bezoeken van werkoverleggen en de directe benadering van sleutelfiguren in de organisatie. De acties om de 
bewustwording nog verder te vergroten gaan in 2019 onverminderd door. 
 
Meer specifiek inzoomend op informatiebeveiliging voldoet de gemeente aan de strategisch/beleidsmatige normen 
van de (BIG). De BIG staat voor Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten en voldoet aan de 
internationaal geaccepteerde beveiligingsstandaarden ISO 27001/27002. In de dagelijkse praktijk (operationele 
BIG) moeten nog wel stappen worden gezet. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan verdere bewustwording 
en gedrag van de medewerkers. Daarnaast wil de gemeente de toegangscontrole en autorisatiesystemen verder 
professionaliseren en de mogelijkheden van de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit), voor zelf 
auditing nog beter benutten. 
 
Onderzoeksprogramma 
De gemeente Stichtse Vecht kent verschillende soorten onderzoeken met als doel er van te leren en te 
verbeteren, dit zijn onder meer:  
 Artikel 213a-onderzoeken naar de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van beleid en bedrijfsvoering;  
 Bijzondere onderzoeken (waaronder rechtmatigheidsonderzoeken);  
 Audits.  
 
Voor het doen van onderzoeken is in 2011 de ‘Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken 
gemeente Stichtse Vecht’ vastgesteld. In de verordening zijn de onderzoeksfrequentie, de wijze waarop 
onderzoeken worden gepland en waarop over de voortgang wordt gerapporteerd, vastgelegd. Anders dan bij 
rekenkameronderzoeken beoogt de regeling het doen van zelfonderzoek. De afgelopen jaren zijn er verschillende 
(zelf)onderzoeken uitgevoerd zoals: de audits Projectmatig en programmatisch werken en Bedrijfsvoering, het 
onderzoek Herijking ambtelijk apparaat en de artikel 213a-onderzoeken ‘Vastgoed-administratie op orde?’ en 
‘Spiegeltje, spiegeltje. Een zelfevaluatie van het integriteitsbeleid van de gemeente Stichtse Vecht - Organisatie 
en College’.  
 
Uit ervaring blijkt dat met name de artikel 213a-onderzoeken een lange doorlooptijd kennen en een aanmerkelijk 
beslag op de beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit leggen. De groep medewerkers, welke in 2011 zijn 
opgeleid om onderzoeken uit te voeren, is door natuurlijk verloop en andere omstandigheden sterk gereduceerd. 
Het opleiden van nieuwe onderzoekers stagneert, omdat de landelijke opleidingsinstituten onvoldoende 
aanmeldingen ontvangen. Dat betekent dat voor 2019 de beperkte capaciteit beschikbaar is. Deze beperkte 
capaciteit wordt benut voor rechtmatigheidsonderzoeken en Audits. Totdat er voldoende medewerkers zijn 
opgeleid beoordelen wij voor artikel 213a-onderzoeken of wij deze onderzoeken intern, of vanwege de 
onafhankelijkheid, extern laten uitvoeren. 
  



 
59 

 

 
Overheadkosten 2019 

Huisvesting organisatie           823.337  
FSP & Catering           439.267  
Archief           284.272  
BHV             55.231  
Communicatie           159.778  
Financiën             39.041  
Informatisering & Automatisering        3.624.910  
Juridische ondersteuning           217.411  
Inkoopbureau           168.156  
Human Resource Management        1.005.427  
Team Organisatie           250.000  
Team Audit             25.756  
Team Facilitaire zaken             22.564  
Team Centrale dienstverlening             39.912  
Team Burgerzaken                  927  
Team Bedrijfsvoering Sociaal domein           121.437  
      
Personeelslasten (loonkosten)      11.292.694  
  Aantal FTE's    
Team Directie 10,97           1.134.944    
Team Organisatie 4,5              430.039    
Team Audit 6,45              582.827    
Team Openbare orde & veiligheid 1,00              106.218    

Team Bestuurs- en directieondersteuning 18,12           1.302.217    

Team Facilitaire zaken 25,73           1.453.088    
Team Financien 18,25           1.368.454    
Team Informatie & Automatisering 20,95           1.581.313    
Team Juridische zaken 10,32              821.706    
Team HRM 10,56              777.563    
Team Economie & duurzaamheid 1,50              133.928    
Team Ruimtelijke ontwikkeling 1,00              106.547    
Team Centrale dienstverlening 4,28              371.836    
Team Toegang Sociaal domein 1,50              131.236    
Team Strategie & regie Sociaal domein 1,00              204.603    
Team Bedrijfsvoering Sociaal domein 3,00              232.603    
Team Omgevingskwaliteit 1,00                98.769    
Team Buiten 1,67              139.436    
Indirecte personeelslasten               315.367    
Totaal  141,8      18.570.120  
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5.5 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 risicoprofiel 
B-categorie =       Matig financieel risicoprofiel 
C-categorie =       Laag financieel risicoprofiel 
D-categorie =  Financieel samenwerkingsverband, heeft dividenduitkering 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. 
 
Voorgaande categorie indeling wordt komend jaar, bij het actualiseren van de nota Verbonden 
Partijen opgenomen in de nieuwe nota. 
In 2019 bouwen we verder aan het verbeteren van de sturing en controle op de Verbonden Partijen en aan het 
verder verbeteren van de regionale samenwerking. Voor het verbeteren van de sturing en controle vanuit zowel 
de raad als op ambtelijk niveau wordt het regionaal ontwikkelde U10+ risicomanagementmodel geïmplementeerd. 
Dit model is voortgekomen uit de in 2018 uitgevoerde pilot gezamenlijke sturingsvragen. De implementatie houdt 
onder andere in dat het model bestuurlijk moet worden vastgesteld bij diverse Verbonden Partijen.  
Tevens wordt vervolg gegeven aan het optimaliseren van het proces van het maken van kaders vanuit de raad 
voor de Verbonden Partijen. Een onderdeel van dit verbeterde proces is het meer contact leggen en afstemmen 
met andere gemeenteraden over de mee te geven kaders aan de Verbonden Partijen. Een ander onderdeel 
hiervan is het aanpassen van de governancestructuur van de GGD. In 2018 is daar reeds mee gestart en zal naar 
verwachting in 2019 worden afgerond.  
 
1°. Gemeenschappelijke Regelingen 
Verbonden Partijen – A-categorie (bedragen x € 1.000,-) 

Naam Vertegenwoordiging Bevoegdheden Eigen 
vermogen 
(begin ’19 
– eind ’19) 

Vreemd 
vermogen 
(begin ’19 
– eind ’19) 

Financieel 
resultaat 
(eind 2019) 

Bijdrage 
SV 2019 

Veiligheidsregio (VRU) 
 

Burgemeester AB: stemrecht 
steminvloed 6% 
Aandeel in totale 
begroting: 4,3% 

€6.588   - 
€6.128 

€59.440-  € 
56.069 

€ 0 € 3.702 

Plassenschap Loosdrecht 
e.o.  

Collegelid, 5 
Raadsleden,  

AB en DB: stemrecht 
Steminvloed: 20% 
Aandeel in totale 
begroting: 3,1 % 

€1.214 
- 
€1.027 (1) 
 

€ 6.065 
- 
€ 6.248 
 

€ 0 (1) € 246 (1) 
 

Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden 

Raadslid, Collegelid  AB en DB: stemrecht 
Steminvloed 12% 
Aandeel in totale 
begroting: 1,4% 

€5.721 
- 
€5.356 (1) 
 

€ 3.650 
- 
€ 3.930 (1) 
 

€ 0 (1) €165 (1) 
 

Gemeenschappelijke 
Regeling Pauw Bedrijven  
- stopt per 1-1-‘19 

Collegelid  DB: stemrecht 
Steminvloed  17% 
Aandeel in totale 
begroting: 28,4% 

- - - - 

Omgevingsdienst Regio 
Utrecht (OdrU)  

Collegelid AB: stemrecht 
Steminvloed 6% 
Aandeel in totale 
begroting: 13,6% 

 € 880 
-  € 795 (1) 

€ 5,792 -    
€ 5.711 (1) 

€ 35,7 € 1.358 

GGD regio Utrecht 
(GGDrU)  

Collegelid AB: stemrecht 
steminvloed 6% 
Aandeel in totale 
begroting: 5,5% 

€2.088  -    
€ 1.576 (1) 

€15.439  -   
€ 15.464 
(1) 

€ 0 (1) € 2.305 
(1) 
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Verbonden Partijen – B-categorie (bedragen x € 1.000,-) 

Naam Vertegenwoordiging Bevoegdheid Eigen 
vermogen 
(begin ’19 
– eind ’19) 

Vreemd 
vermogen 
(begin ’19 
– eind ’19) 

Financieel 
resultaat 
(eind 2019) 

Bijdrage 
SV 2019 

Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen  

Burgemeester AB: stemrecht 
Steminvloed 25% 
Aandeel in totale 
begroting: 36,7% 

€22 - 
€34 (1) 

€180 – 
€121 (1) 

€0 (*)  €384 (1) 

Afval Verwijdering Utrecht 
(AVU)  

Collegelid AB: stemrecht 
Steminvloed 6% 
Aandeel in totale 
begroting: 5,5 % 

€350  - 
€350 (1) 

€12.000  - 
€11.783 (1) 

€0 (1) €1573(1) 

Gemeenschappelijke 
regeling 
Bedrijfsvoeringsorganisatie 
SWW-gemeenten (praktijk: 
Belastingen SWW) 

Burgemeester DB: stemrecht 
Steminvloed 33,3% 
Aandeel in totale 
begroting: 52,2% 

€ 65 
- 
€ 65 (1) 

€ 466  -  
 
€ 376 (1) 

0 € 1.111 
(1) 

 
2°. Vennootschappen en coöperaties 
Verbonden Partijen – D-categorie (bedragen in miljoen €) 

Naam Vertegenwoordiging Bevoegdheid Eigen 
vermogen 
(begin ’19 
– eind 
’19) 

Vreemd 
vermogen 
(begin ’19 – 
eind ’19) 

Financieel 
resultaat 
(eind 2019) 

Bijdrage 
SV 2019 

Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG) 

Collegelid  Stemrecht als  
aandeelhouder 

€   4.486  
 - 
€   4.489 * 

€   149.483 
 -  
€   135.041 * 

€           393 - 

Vitens Collegelid  Stemrecht als  
aandeelhouder 

€533 
€548,5 

€1194,4 
€1229,7  

€14,00 **  €0,056*** 

* Geen begroting 2018 voorhanden. BNG – cijfers (laatst bekend): per 31 december 2017 
**De cijfers  komen uit het Meerjarenplan Vitens 2017-2019 blz 16  
 
3°. Stichtingen en verenigingen 
Verbonden Partijen – C-categorie (bedragen x € 1.000,-) 

Naam Vertegenwoordiging Bevoegdheid Eigen 
vermogen 
(begin ’19 
– eind 
’19) 

Vreemd 
vermogen 
(begin ’19 – 
eind ’19) 

Financieel 
resultaat 
(eind 2019) 

Bijdrage 
SV 2019 

Stichting Milieu Educatief 
Centrum Maarssen (MEC) 

Collegelid Voorzitter 
Steminvloed 40% 
Aandeel in totale 
begroting: 28,2% 

54,1 (4) 1,3 (4) 9,3 (4) 18,5 (4) 

Stichting Urgentie 
commissie West Utrecht 

Collegelid AB: stemrecht 
Aandeel in totale 
begroting: 78,6% 

16,9 (4) 0 (4) 2,3 (4)     26,2 (4) 

Cijfers afkomstig uit: 
1 (concept) Begroting 2019 
2 Begrotingswijziging 2018 
3 Begroting 2018 
4 Jaarrekening 2017 
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In onderstaande tekst staat de te verwachte opgave en inzet vanuit iedere Verbonden Partij benoemd.  
 
1°. gemeenschappelijke regelingen 
A-categorie: 
 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2 
Binnen de VRU werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) 
crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening om zo te komen tot een veiligere regio Utrecht. Nadere 
toelichting over de majeure projecten is te vinden in programma 2.  
 
Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 3 
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. Het 
Plassenschap is medeondertekenaar van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Voor de jaren 2017-2028 
zal het Plassenschap een bijdrage leveren van € 906.000 aan het gekoppelde uitvoeringsprogramma. Het 
grootste gedeelte van deze investering (€ 837.000) gaat naar het oplossen van het baggerprobleem in de 
Loosdrechtse plassen. Naast het reguliere beheer en onderhoud van de recreatieve voorzieningen investeert het 
Plassenschap in het vernieuwen van de beschoeiingen van vaarwegen en recreatieterreinen en –eilanden.  
 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden – Programma 3 
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. In 2018 is 
besloten dat de gemeente In 2018 is de gemeente De Ronde Venen toegetreden tot het recreatieschap. Besloten 
is dat de financiële huishouding binnen het recreatieschap voorlopig wordt gescheiden in 2 delen, hiermee zijn 
alle risico’s gescheiden. Met de verhoging van de deelnemersbijdragen zal het schap in 2019 een herijking van 
het Ontwikkelplan met bijbehorend investeringsprogramma opstellen en tijdelijke extra externe capaciteit inzetten 
om projecten uit te kunnen voeren.  
 
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. 
Stichtse Vecht en de andere gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven zijn vanwege het 
stopzetten van de instroom in de sociale werkvoorziening per 2015 een traject gestart om de toekomst van de 
WSW opnieuw vorm te geven.  
Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht besloten tot transitie van de Wsw-uitvoering. 
Ook de gemeenteraden van de vijf andere Pauw-gemeenten besloten daartoe. De GR Pauw Bedrijven zal als 
gevolg daarvan worden opgeheven per 1 januari 2019. Er komt een meer lokale voortzetting van de uitvoering 
van de Wsw die geïntegreerd wordt met de aanpak van de overige doelgroepen uit de Participatiewet. Op 30 
januari 2018 stemde de gemeenteraad in met het collegevoorstel om het pand van Pauw in Breukelen van de GR 
over te nemen. Het bestuur van Pauw Bedrijven is verantwoordelijk voor de liquidatie van de gemeenschappelijke 
regeling; de gemeenteraad van Stichtse Vecht geeft op 10 juli 2018 zijn zienswijze op het liquidatieplan en stelt 
het organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht (te vestigen aan De Corridor 8, Breukelen) vast.  
 
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) – Programma 3 
De Omgevingsdienst Regio Utrecht voert voor 15 gemeenten en voor 30 overheid gelieerde instellingen 
adviserende en uitvoerende taken uit op de gebieden van omgeving, milieu en duurzaamheid. De ODRU werkt in 
2019 verder aan de Koers die zij in het Koersdocument hebben opgenomen, daarnaast is de aansluiting bij de 
RUD in onderzoek. De komende jaren is de ODRU ook bezig met de voorbereidingen op de komst van de 
Omgevingswet. 
 
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. In 2019 gaat de GGDrU verder met het implementeren van het Digitaal 
Dossier Jeugdgezondheidszorg en met het uitvoeren van het ombuigingsplan om de basis op orde te krijgen. 
 
  



 
63 

 

B-categorie 
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC) – Programma 5 
Het RHC heeft een tweeledig doel, te weten (1) archiefwettelijke taken die ze uitvoert voor de aangesloten 
gemeenten en (2) het erfgoedbeheer van particuliere archieven en enkele historische collecties.   
In 2018 is gekozen voor het toekomstscenario van een Zelfstandig en Versterkt RHC. Hiermee wordt o.a. 
gegarandeerd dat er tijdig een wettelijk verplichtte, digitale archiefbewaarplaats het zogenaamde e-depot 
beschikbaar is. Het RHC kan daardoor de digitale archieven van de gemeenten overnemen en duurzaam 
toegankelijk houden.  
 
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. Aflopende contracten worden tijdig 
aanbesteed, waardoor de meerjarige dienstverlening met betrekking tot de inzameling en de afzet contractueel 
zijn gewaarborgd. In 2019 wordt gestart met de voorbereiding van de aanbesteding voor de verwerking van Rest 
en GFT afval per 1 januari 2021. 
 
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. 
BSWW wordt naar verwachting per 1 januari 2020 opgeheven. In 2019 zullen de belastingtaken worden 
overgedragen aan een nieuwe partner.  
 
2°. Vennootschappen en coöperaties 
D-categorie 
 
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) – Programma 1 
De NV Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk 
belang en verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Dat leidt voor 
de inwoners tot zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen. Daarmee is de bank essentieel 
voor de publieke taak. 
 
Vitens – Programma 5 
Vitens verzorgt betrouwbaar en betaalbaar drinkwater. Vitens zoekt naar water op een zo kostenefficiënt en 
duurzame manier. 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.  
 
Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU) – Programma 3 
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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5.6 Grondbeleid 
 
Inleiding 
In de verplichte paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om 
de bestuurlijke doelen te bereiken. Daarnaast wordt in deze paragraaf de grondprijzenbrief voor komend 
jaar vastgesteld. 

 
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 zal nemen of dat de afwikkeling gedeeltelijk dan 
wel geheel wordt overgelaten aan een marktpartij. Hiervoor is een afwegingskader beschreven waarbij 
geoordeeld wordt of het initiatief wenselijk is, of het financieel haalbaar is, of de financiële risico’s ten opzichte 
van de financiële 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. 
 
Algemene reserve grondexploitatie   
Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie wordt bij afsluiting aan de Algemene Reserve 
Grondexploitatie toegevoegd. Bij voorzienbare tekorten wordt een voorziening getroffen. In principe wordt de 
gehele winst van een grondexploitatie genomen bij afsluiting van de grondexploitatie, tenzij het mogelijk is om 
op verantwoorde wijze al vooruitlopend op de afsluiting een deel winst te nemen. Voorwaarde is dat 
daadwerkelijk sprake moet zijn van gerealiseerde winsten in de grondexploitatie en dat die uit oogpunt van 
verantwoorde bedrijfsvoering (rekening houdend met nog te realiseren kosten en opbrengsten) ook kunnen 
worden genomen. De standpunten zoals opgenomen in de Notitie BBV grondexploitatie februari 2008 over 
tussentijds winstneming zullen hierbij worden gevolgd. 
 
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. 
 
Risicobeheersing   
Grondexploitatie is een risicodragende activiteit, die vraagt om adequate analyse en beheersing van deze 
risico’s. Bij het opstellen van een exploitatieberekening wordt er daarom ook een risicoanalyse opgesteld. 
Jaarlijks wordt bij actualisering van de exploitatieberekening ook de risicoanalyse geactualiseerd. 
Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle kosten 
worden verhaald op het project. 
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Grondexploitaties 
Vastgestelde grondexploitaties: 

 
Harmonieplein Maarssen 
De kern van het stedenbouwkundig plan van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein is een aantrekkelijk 
dorpsplein voor Maarssen-Dorp met levendige functies en waar levendige activiteiten kunnen worden 
gerealiseerd. Het is een plan met gevarieerde functies zoals woningen, scholen, voorzieningen, een goede 
oplossing voor de verkeersafwikkeling en voldoende parkeerplaatsen. Binnen de voorliggende grondexploitatie 
van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein zijn de voorbereidingskosten, de inbrengwaarde van de bibliotheek 
en de inrichting van de openbare ruimte binnen het plangebied gedekt met opbrengsten uit de woningen en 
appartementen in de ontwikkeling. De bestemmingsplannen in samenspraak met de klankbordgroep opgesteld. 
 
Daalse Hoek Maarssen 
De 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. Stichting Reinaerde is al jaren geleden van de Daalse Hoek vertrokken en heeft al langer de intentie 
om de grond en de opstal af te stoten. Daarom was het doel van het project om gezamenlijk met Stichting 
Reinaerde de Daalse Hoek te herontwikkelen. Daarvoor is vorig jaar een grondexploitatie geopend voor het 
gemeentelijk deel. Inmiddels is de scope van het project verbreed, waardoor de locatie waar De Pionier en de 
gymzaal staan, nu ook onderdeel van het plangebied uitmaken. De gemeente is nu in gesprek met Stichting 
Reinaerde om de gronden die in eigendom zijn van Stichting Reinaerde binnen het plangebied te verwerven. 
Daarnaast wordt een stedenbouwkundig plan met nieuwe grondexploitatie gemaakt voor 18 grondgebonden 
vrijesectorwoningen, 21 sociale woningen en een nieuw Kindcentrum met De Pionier, kinderdagverblijf en 
gymzaal. Dit stedenbouwkundig plan is samen met de grondexploitatie begin 2018 in de bestuurlijke procedure 
gebracht. Hieruit is gebleken dat het plan op onderdelen onvoldoende draagvlak heeft. De verwachting is dat 
het aangepaste plan begin 2019 voor besluitvorming wordt voorgelegd. 
 
Grondexploitaties administratief geopend: 
Hieronder volgt een opsomming van de grondexploitaties die administratief zijn geopend. Hierbij is nog 
geen bestemmingsplan vastgesteld voor de gewijzigde bestemming. 
 
Kuyperstraat 
De ontwikkellocatie is gelegen aan de Kuyperstraat in Maarssen. In het plangebied heeft de Kardinaal Alfrink 
school gestaan. Dit gebouw is eind 2016 gesloopt. Doordat de functie schoollocatie is komen te vervallen heeft 
de gemeente plannen om deze locatie te herontwikkelen tot woningbouwlocatie met als uitgangspunt sociale 
huur. 
De gemeente is hiervoor een samenwerking aangegaan met woningcorporatie Portaal. Het plan gaat uit van een 
appartementencomplex van 4 woonlagen met in totaal ca. 25 huurwoningen. In 2017 is het participatieve traject 
met de buurt gestart en is nog steeds gaande. Vanuit de omgeving is er bezwaar tegen de uitgangspunten van 
de gemeente. Ultimo 2018 bevindt het plan zich in een stadium van heroverweging. Om deze herontwikkeling in 
planologische zin mogelijk te maken zal een bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen. Het streven 
is dat die in 2019 kan worden doorlopen. 
 
Flambouw Nigtevecht 
De locatie Flambouw is gelegen aan de Dorpsstraat in Nigtevecht. In het plangebied heeft de school De 
Flambouw gestaan. In 2015 heeft De Flambouw haar intrek genomen in een nieuwe school en is eind 2016 de 
oude school gesloopt. Met het vervalen van de schoolfunctie, komt de locatie in aanmerking voor 
herontwikkeling naar woningbouw. Het met de omgeving afgestemde plan gaat uit van 4 grondgebonden 
koopwoningen, die als vrije kavels in de markt worden gezet. Het bestemmingsplan is in oktober 2017 
vastgesteld en in Q3 2018 start de verkoopprocedure van de vrije kavels. 
 
’t Kockenest Kockengen 
De locatie van de voormalige basisschool ’t Kockenest is gelegen aan de Koningin Julianaweg en de 
Prinses Magrietweg in Kockengen. Doordat de schoolfunctie met het vertrek van de basisschool is komen te 
vervallen komt deze locatie in aanmerking voor herontwikkeling tot woningbouwlocatie. Eind 2016 is het 
voormalige schoolgebouw gesloopt. De gemeente is in gesprek met woningbouwvereniging Kockengen over 
de planontwikkeling van een appartementencomplex in de sociale huursector op deze locatie. In 2019 zal 
het bestemmingsplan worden vastgesteld en zal een start worden gemaakt met het realiseren van dit 
appartementencomplex. 
Meerjarenplanning 
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Deze tabel geeft inzicht in de cashflow van opbrengsten en kosten van het totale resultaat van de 
grondexploitaties over meerdere jaren. 
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Grondprijzenbrief 
Met de vaststelling van de grondprijzenbrief leggen we de wijze van grondprijsbepaling vast, vaste prijzen voor 
sociale woningbouw, niet-commerciële voorzieningen en snippergroen. Daarnaast worden ook de tarieven voor 
kostenverhaal en kostencategorieën meegenomen. De grondprijzenbrief is onderdeel van de Nota grondbeleid 
en wordt jaarlijks geactualiseerd in de paragraaf grondbeleid van de begroting. 
 

Type Methode van grondprijsbepaling Prijs 
Projectmatig woningbouw Residuele grondwaarde met als 

ondergrens minimale grondquote 
van 25 % 

 

Vrije kavels Per locatie bepaald  
Kavels ten behoeve van de sociale 
huur 

Kavels worden vrij van opstallen en 
verharding opgeleverd. Kabels, 
leidingen en groen worden 
verwijderd. De grond wordt schoon 
naar functie geleverd. Dit betekent 
dat uit bodemonderzoek blijkt dat de 
bodemgesteldheid geschikt is voor 
de functie. Daarnaast wordt vooraf 
bij verdachte locaties een 
archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. De ambtelijke uren 
(plankosten) voor de 
bestemmingsplanprocedure zit in de 
kavelprijs. 

Op de grondprijzen voor sociale 
woningbouw wordt de methodiek 
van de stapelings- of 
hoogtefactor toegepast. Het 
aantal woonlagen bepaald de 
hoogtefactor voor het geheel. 

Sociale huurwoningen met een 
maandhuur tot lage aftoppingsgrens 

 € 17.000,- per kavel 

Sociale huurwoningen met een 
maandhuur tot hoge 
aftoppingsgrens 

 € 18.000,-- per kavel 

Sociale huurwoningen met een 
maandhuur tot liberalisatiegrens 

 € 20.000,- per kavel 

Sociale koopwoningen met een 
koopprijsgrens conform regionale 
huisvestingsverordening 

Residuele methode met als 
ondergrens € 20.000,- per kavel 

 

snippergroen Zie nota restgroen € 183,60 per m² projectprijs €125,-- 
per m². 

Reststroken bij ontwikkellocaties tot 
100 m² 

 € 550,-- per m² met een minimale 
koopsom van € 5.000,-- per 
transactie 

nutsvoorzieningen  € 250 per m² excl BTW. 
Tuin bij woonboten van 0-250 m²  € 185,- p/m² 
Tuin bij woonboten 250-500 m²  € 100,-- p/ m² 
Tuin bij woonboten > 500 m² Middels taxatie te bepalen  
Gemeentelijk kostenverhaal bij 
particulieren initiatieven 

  

Initiatieven die meeliften bij 
bestemmingsplanactualisatie 

 € 8.000,-- 

Categorie 1 Complexiteit tussen 0 en 10 % € 15.700,-- 
Categorie 2 Complexiteit tussen 10 en 25 % € 30.000,- 
Categorie 2 Complexiteit tussen 25 % en 50 % € 52.300,- 
Categorie 3 Complexiteit tussen 50 % en 75 % € 89.900,- 
Categorie 4 Complexiteit tussen 75 % en 100 % € 115.000,- 
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5.7 Lokale heffingen 
 
Inleiding 
 
Deze paragraaf Lokale heffingen beschrijft de beleidsvoornemens, de opbrengsten lokale heffingen en de lokale 
belastingdruk voor het begrotingsjaar 2019 alsmede het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. 
 
Onderverdeling lokale heffingen 
We onderscheiden de volgende heffingen: 
1. heffingen waarvan de bestedingen zijn gebonden. 
Deze heffingen (ook wel retributies genoemd) zijn niet wettelijk voorgeschreven of begrensd. Deze heffingen zijn 
gerelateerd aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Bij het vaststellen van het tarief geldt het 
uitgangspunt van kostendekkendheid. De totale opbrengst van de heffingen mag niet meer bedragen dan de totale 
kosten ervan. 
2. heffingen waarvan de besteding ongebonden zijn. 
Met de ongebonden heffingen (belastingen) is de gemeente beperkt in het aantal belastingen dat ze mag heffen. 
Deze zijn limitatief genoemd in de artikelen 216 tot en met 228 van de Gemeentewet. De gemeente is,  met 
inachtneming van de macronorm onroerende zaakbelasting (OZB), vrij in de hoogte van het tarief. De 
ongebonden heffingen zijn een algemeen dekkingsmiddel. 
 
Overzicht gebonden- en ongebonden heffingen 
De gemeente Stichtse Vecht heft de volgende gebonden- en ongebonden heffingen: 
 

Gebonden heffingen (retributies) Ongebonden heffingen (belastingen)

Afvalstoffenheff ing Onroerende zaakbelasting
Rioolheff ing Roerende zaakbelasting
Kadegelden Hondenbelasting
Marktgelden Parkeerbelasting
Lijkbezorgingsrecht Precariobelasting
Overige leges en rechten Toeristenbelasting

Forensenbelasting  
 
Beleidsvoornemens 
Voor het begrotingsjaar 2019 is het volgende specifieke beleidsvoornemen geformuleerd: 
• het verhogen van de ongebonden heffingen met alleen het inflatiepercentage van 1,4 
 
Kwijtschelding 
De basis voor het kwijtscheldingsbeleid is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Kwijtschelding wordt 
verleend indien er sprake is van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van voldoende draagkracht. Hiervoor geldt 
de 100% kwijtscheldingsnorm (=bijstandsnorm). Kwijtschelding wordt verleend voor de volgende belastingen en 
heffingen: OZB-woning eigendom, afvalstoffenheffing, rioolheffing, en hondenbelasting. 
 
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 jaarstukken wordt achteraf berekend of deze tarieven ook daadwerkelijk 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. Hierdoor kunnen grote investeringen in de toekomst 
worden opgevangen zonder grote schommelingen in de tarieven.  
 
Aan het eind van deze paragraaf vindt u de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. 
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Opbrengst (raming) lokale heffingen 
Schematische weergave van de opbrengst lokale heffingen in 2019: 
Heffing 2018 2019 
 
Gebonden heffingen (retributies)     
Afvalstoffenheffing 5.345.039 5.525.359 
Rioolheffing 6.662.890 6.658.230 
Kadegelden 41.656 67.056 
Marktgelden 66.284 67.212 
Lijkbezorgingsrechten 541.132 502.621 

Burgerlijke stand en documentverstrekkingen 1.293.716 839.593 
Omgevingsvergunningen 1.755.800 1.880.159 

Ongebonden heffingen (belastingen)    
OZB 12.900.658 12.975.806 
RZB 75.734 76.794 
Hondenbelasting 269.298 269.298 
Parkeerbelasting 55.799 56.580 
Precariobelasting 74.592 95.636 
(Water)toeristenbelasting 168.042 198.042 
Forensenbelasting 109.967 179.967 
Totaal bedrag 29.360.607 29.392.353 
 
 
Procentuele opbrengst lokale heffingen 2019 (cirkeldiagram) 
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Lokale belastingdruk  
Tot de tariefsvaststelling in de Raad van 18 december 2018 ontstaat het volgende beeld:  
 
Lokale belastingdruk 2017 2018 2019 
Gemiddelde WOZ – waarde 271.000 293.000 319.000 
OZB – eigenarendeel 360,78 346,21 pm 
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens) 221,42 222,38 pm 
Rioolheffing 239,33 239,33 pm 
Ontwikkeling lastendruk 821,53 807,92 pm 
% stijging t.o.v. voorgaande jaar -0,03% -1,66% pm 
 
Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing en Rioolrecht 
Kostendekkendheid 2019   

 
Kostendekkendheid 2019   

Afvalstoffenheffing   
 

Rioolrecht     
      

 
      

Product afval:   

 
Product riolering:   

kosten   4.878.254 
 

kosten    5.404.216 
inkomsten (excl. heffingen) -1.131.865 

 
inkomsten (excl. heffingen) -2.289 

Netto kosten 3.746.389 
 

Netto kosten 5.401.927 
      

 
      

Toe te rekenen kosten:   
 

Toe te rekenen kosten:   
overhead 220.388   

 
overhead 42.814   

uren 306.819   
 

uren 451.931   
straatreiniging, kwijtschelding, btw  1.251.762   

 
straatreiniging, kwijtschelding, btw 1.530.725   

Totaal toe te rekenen kosten 1.778.970 
 

Totaal toe te rekenen kosten 2.025.470 
Totaal kosten 5.525.359 

 
Totaal kosten 7.427.397 

  
  

   
  

Opbrengst heffingen -5.525.359 
 

Opbrengst heffingen -6.658.230 
Totaal kosten - opbrengst 0 

 
Totaal kosten - opbrengsten -779.167 

      
 

      
Afval                                                                          

 

Riolering                                                                       

 
  

Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis 
van de baten en lasten 100%.  

 

Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op 
basis van de baten en lasten 90% en is gebaseerd op de 
huidige GRP (2017-2021). Het verschil onttrekken wij uit de 
egalisatievoorziening riolering en is verwerkt binnen het 
programma “Fysiek’’. 
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6. Financiële begroting 
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6.1 Overzicht van baten en lasten 
 

 
 
 

Programma Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Bestuur
Lasten 26.561.164    24.620.579    24.875.555    25.094.565    25.083.931    26.176.729    
Baten -64.375.409   -65.659.269   -91.910.220   -94.775.240   -97.145.139   -99.370.627   
Saldo voor bestemming -37.814.244   -41.038.690   -67.034.665   -69.680.675   -72.061.208   -73.193.898   
Toevoeging aan reserves 2.697.034      37.538           160.000         250.000         -                     14.153           
Onttrekking aan reserves -4.647.457     -265.604        -466.635        -216.635        -216.635        -243.945        
Saldo na bestemming -39.764.668   -41.266.756   -67.341.300   -69.647.310   -72.277.843   -73.423.690   

2. Veiligheid
Lasten 5.308.402      5.498.072      6.058.165      6.191.572      6.221.801      6.303.270      
Baten -179.830        -157.661        -46.328          -46.328          -46.328          -46.328          
Saldo voor bestemming 5.128.572      5.340.411      6.011.837      6.145.244      6.175.473      6.256.942      
Toevoeging aan reserves 11.497           6.754             -                     -                     -                     -                     
Onttrekking aan reserves -37.549          -32.831          -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          
Saldo na bestemming 5.102.520      5.314.334      5.985.786      6.119.193      6.149.422      6.230.891      

3. Fysiek
Lasten 36.402.171    36.287.241    37.009.321    40.308.853    39.400.741    36.937.767    
Baten -21.408.688   -20.578.133   -20.140.944   -22.223.792   -20.853.384   -18.226.131   
Saldo voor bestemming 14.993.483    15.709.108    16.868.377    18.085.061    18.547.357    18.711.636    
Toevoeging aan reserves 884.511         2.550.601      607.611         553.951         572.298         558.724         
Onttrekking aan reserves -1.363.879     -985.450        -576.337        -137.077        -87.858          -77.858          
Saldo na bestemming 14.514.115    17.274.259    16.899.651    18.501.935    19.031.797    19.192.502    

4. Sociaal
Lasten 47.752.812    47.974.141    46.631.422    46.201.796    46.143.756    46.160.558    
Baten -36.718.720   -36.362.910   -12.264.918   -12.264.918   -12.264.918   -12.264.918   
Saldo voor bestemming 11.034.092    11.611.231    34.366.504    33.936.878    33.878.838    33.895.640    
Toevoeging aan reserves 17.680           143.558         -                     -                     -                     -                     
Onttrekking aan reserves -1.421.143     -3.144.351     -598.399        -169.662        -169.662        -169.662        
Saldo na bestemming 9.630.629      8.610.438      33.768.105    33.767.216    33.709.176    33.725.978    

5. Samenleving
Lasten 15.110.251    13.976.220    14.785.002    14.749.155    14.786.551    14.790.414    
Baten -4.477.695     -4.066.552     -3.841.738     -3.855.738     -3.855.738     -3.855.738     
Saldo voor bestemming 10.632.556    9.909.668      10.943.264    10.893.417    10.930.813    10.934.676    
Toevoeging aan reserves 859.808         748.231         128.481         128.481         128.481         128.481         
Onttrekking aan reserves -974.960        -590.174        -383.987        -359.252        -358.161        -358.161        
Saldo na bestemming 10.517.404    10.067.725    10.687.758    10.662.646    10.701.133    10.704.996    

Totaal lasten voor bestemming 131.134.800  128.356.253  129.359.465  132.545.941  131.636.780  130.368.738  
Totaal baten voor bestemming -127.160.342 -126.824.525 -128.204.148 -133.166.016 -134.165.507 -133.763.742 
Geraamd saldo van baten en last 3.974.458      1.531.728      1.155.317      -620.075        -2.528.727     -3.395.004     
Totaal toevoeging aan reserves 4.470.530      3.486.682      896.092         932.432         700.779         701.358         
Totaal onttrekking aan reserves -8.444.987     -5.018.410     -2.051.409     -908.677        -858.367        -875.677        
Mutaties reserves -3.974.458     -1.531.728     -1.155.317     23.755           -157.588        -174.319        
Totaal lasten na bestemming 135.605.330  131.842.935  130.255.557  133.478.373  132.337.559  131.070.096  
Totaal baten na bestemming -135.605.330 -131.842.935 -130.255.557 -134.074.693 -135.023.874 -134.639.419 
Geraamd resultaat -                     -                     -                     -596.320        -2.686.315     -3.569.323     
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Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lokale heff ingen, w aarvan de 
besteding niet gebonden is

-14.195.091   -13.654.090   -13.852.123   -13.852.123   -13.852.123   -13.852.123   

Algemene uitkeringen -70.591.842   -74.090.153   -77.531.103   -80.716.002   -83.378.335   -85.631.324   

Dividend -243.624        -169.087        -95.587          -95.087          -164.087        -158.087        

Saldo van de f inancieringsfunctie -1.761.796     -1.602.908     -786.452        -1.319.814     -1.518.494     -1.636.204     
Totaal algemene dekkingsmidde -86.792.354   -89.516.238   -92.265.265   -95.983.026   -98.913.039   -101.277.738 

Overhead 17.184.583    18.175.202    18.570.120    18.946.219    19.254.001    19.224.710    

Vennootschapsbelasting 31.250           -                     -                     -                     -                     -                     

Onvoorzien 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Totaal generaal -69.576.520   -71.241.036   -73.595.145   -76.936.807   -79.559.038   -81.953.028   

Algemene dekkingsmiddelen, 
Overhead, Vennootschaps- 
belasting en Onvoorzien
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6.2 Overzicht van baten en laten per taakveld 
 

 
 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022

0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur Lasten 3.704.562      3.931.219      3.917.600      3.914.636      

Baten -                     -87.011          -40.640          -40.640          
Saldo 3.704.562      3.844.208      3.876.960      3.873.996      

0.2 Burgerzaken Lasten 1.833.308      1.633.181      1.596.581      1.607.581      
Baten -886.360        -830.760        -791.160        -799.660        
Saldo 946.948         802.421         805.421         807.921         

0.4 Overhead Lasten 18.877.137    19.253.236    19.260.769    19.231.434    
Baten -307.017        -307.017        -6.768            -6.724            
Saldo 18.570.120    18.946.219    19.254.001    19.224.710    

0.5 Treasury Lasten -695.233        -1.244.244     -1.417.738     -1.565.055     
Baten -520.978        -169.685        -263.472        -227.515        
Saldo -1.216.211     -1.413.929     -1.681.210     -1.792.570     

0.6 Belastingen Lasten 1.055.781      1.056.060      1.056.345      1.056.345      
Baten -13.615.764   -13.615.764   -13.615.764   -13.615.764   
Saldo -12.559.983   -12.559.704   -12.559.419   -12.559.419   

0.7 Algemene uitkering Lasten -                     -                     -                     -                     
Baten -77.531.103   -80.716.002   -83.378.335   -85.631.324   
Saldo -77.531.103   -80.716.002   -83.378.335   -85.631.324   

0.8 Overige baten en lasten (stelposten) Lasten 457.371         824.941         863.990         1.953.060      
Baten 951.002         950.999         951.000         951.000         
Saldo 1.408.373      1.775.940      1.814.990      2.904.060      

0.10 Mutaties reserves Lasten 896.092         932.432         700.779         701.358         
Baten -2.051.409     -908.677        -858.367        -875.677        
Saldo -1.155.317     23.755           -157.588        -174.319        

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Lasten -                     -                     -                     -                     
Baten -                     -                     -                     -                     
Saldo -                     -                     -                     -                     

Totaal lasten 26.129.018    26.386.825    25.978.326    26.899.359    
Totaal baten -93.961.629   -95.683.917   -98.003.506   -100.246.304 
Saldo -67.832.611   -69.297.092   -72.025.180   -73.346.945   
1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandw eer Lasten 4.464.216      4.558.825      4.538.477      4.620.152      

Baten -8.811            -8.811            -8.811            -8.811            
Saldo 4.455.405      4.550.014      4.529.666      4.611.341      

1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten 1.593.949      1.632.747      1.683.324      1.683.118      
Baten -37.517          -37.517          -37.517          -37.517          
Saldo 1.556.432      1.595.230      1.645.807      1.645.601      

Totaal lasten 6.058.165      6.191.572      6.221.801      6.303.270      
Totaal baten -46.328          -46.328          -46.328          -46.328          
Saldo 6.011.837      6.145.244      6.175.473      6.256.942      
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.0 Verkeer, vervoer en w aterstaat Lasten 9.990.823      10.781.753    10.955.722    10.997.003    

Baten -212.534        -207.956        -207.956        -207.956        
Saldo 9.778.289      10.573.797    10.747.766    10.789.047    

Totaal lasten 9.990.823      10.781.753    10.955.722    10.997.003    
Totaal baten -212.534        -207.956        -207.956        -207.956        
Saldo 9.778.289      10.573.797    10.747.766    10.789.047    
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Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022

3. Economie
3.0 Economie Lasten 912.123         922.060         932.197         932.197         

Baten -486.101        -486.101        -486.101        -486.101        
Saldo 426.022         435.959         446.096         446.096         

Totaal lasten 912.123         922.060         932.197         932.197         
Totaal baten -486.101        -486.101        -486.101        -486.101        
Saldo 426.022         435.959         446.096         446.096         
4. Onderwijs
4.0 Onderw ijs Lasten 6.006.865      6.014.988      6.205.246      6.394.485      

Baten -1.049.856     -1.049.856     -1.049.856     -1.049.856     
Saldo 4.957.009      4.965.132      5.155.390      5.344.629      

Totaal lasten 6.006.865      6.014.988      6.205.246      6.394.485      
Totaal baten -1.049.856     -1.049.856     -1.049.856     -1.049.856     
Saldo 4.957.009      4.965.132      5.155.390      5.344.629      
5. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering Lasten 606.540         580.727         584.998         584.998         

Baten -20.270          -20.270          -20.270          -20.270          
Saldo 586.270         560.457         564.728         564.728         

5.2 Sportaccommodaties Lasten 4.535.576      4.379.348      4.377.565      4.366.149      
Baten -1.894.612     -1.908.612     -1.908.612     -1.908.612     
Saldo 2.640.964      2.470.736      2.468.953      2.457.537      

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie Lasten 461.412         576.957         577.513         577.419         
Baten -40.666          -40.666          -40.666          -40.666          
Saldo 420.746         536.291         536.847         536.753         

5.4 Musea Lasten 565.361         574.999         574.648         573.734         
Baten -237.931        -237.931        -237.931        -237.931        
Saldo 327.430         337.068         336.717         335.803         

5.5 Cultureel erfgoed Lasten 216.879         217.653         218.450         218.120         
Baten -22.735          -22.735          -22.735          -22.735          
Saldo 194.144         194.918         195.715         195.385         

5.6 Media Lasten 1.122.875      1.122.595      1.122.318      1.122.040      
Baten -89.567          -89.567          -89.567          -89.567          
Saldo 1.033.308      1.033.028      1.032.751      1.032.473      

5.7 Openbaar groen Lasten 4.898.633      5.271.043      5.515.343      5.413.324      
Baten -120.381        -148.092        -148.092        -148.092        
Saldo 4.778.252      5.122.951      5.367.251      5.265.232      

Totaal lasten 12.407.276    12.723.322    12.970.835    12.855.784    
Totaal baten -2.426.162     -2.467.873     -2.467.873     -2.467.873     
Saldo 9.981.114      10.255.449    10.502.962    10.387.911    
6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten 4.542.001      4.282.196      4.294.659      4.293.372      

Baten -282.606        -282.606        -282.606        -282.606        
Saldo 4.259.395      3.999.590      4.012.053      4.010.766      

6.2 Wijkteams Lasten 611.780         622.516         633.467         633.467         
Baten -                     -                     -                     -                     
Saldo 611.780         622.516         633.467         633.467         

6.3 Inkomensregelingen Lasten 16.132.740    16.166.478    16.200.891    16.200.846    
Baten -11.287.350   -11.287.350   -11.287.350   -11.287.350   
Saldo 4.845.390      4.879.128      4.913.541      4.913.496      

6.4 Begeleide participatie Lasten 3.273.591      3.088.387      3.025.808      2.913.798      
Baten -                     -                     -                     -                     
Saldo 3.273.591      3.088.387      3.025.808      2.913.798      

6.5 Arbeidsparticipatie Lasten 1.614.292      1.562.906      1.586.633      1.624.944      
Baten -183.280        -183.280        -183.280        -183.280        
Saldo 1.431.012      1.379.626      1.403.353      1.441.664      
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Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022

6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO) Lasten 2.085.592      2.098.463      2.111.591      2.111.591      
Baten -120.508        -120.508        -120.508        -120.508        
Saldo 1.965.084      1.977.955      1.991.083      1.991.083      

6.7 Maatw erkdienstverlening Lasten 15.111.263    15.124.870    15.023.313    15.115.277    
Baten -356.174        -356.174        -356.174        -356.174        
Saldo 14.755.089    14.768.696    14.667.139    14.759.103    

6.8 Geëscaleerde zorg Lasten 1.117.058      1.117.674      1.125.602      1.125.602      
Baten -                     -                     -                     -                     
Saldo 1.117.058      1.117.674      1.125.602      1.125.602      

Totaal lasten 44.488.317    44.063.490    44.001.964    44.018.897    
Totaal baten -12.229.918   -12.229.918   -12.229.918   -12.229.918   
Saldo 32.258.399    31.833.572    31.772.046    31.788.979    
7. Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid Lasten 2.143.105      2.138.306      2.141.792      2.141.661      

Baten -35.000          -35.000          -35.000          -35.000          
Saldo 2.108.105      2.103.306      2.106.792      2.106.661      

7.2 Riolering Lasten 5.924.913      6.632.189      6.628.414      6.464.324      
Baten -7.439.686     -8.701.531     -8.669.499     -8.286.397     
Saldo -1.514.773     -2.069.342     -2.041.085     -1.822.073     

7.3 Afval Lasten 5.352.468      5.347.000      5.511.079      5.522.711      
Baten -6.657.224     -6.629.927     -6.855.672     -6.855.672     
Saldo -1.304.756     -1.282.927     -1.344.593     -1.332.961     

7.4 Milieubeheer Lasten 2.818.895      2.829.130      2.853.710      2.853.000      
Baten -                     -                     -                     -                     
Saldo 2.818.895      2.829.130      2.853.710      2.853.000      

7.5 Begraafplaatsen Lasten 495.534         446.585         449.197         442.697         
Baten -502.621        -451.821        -451.821        -444.805        
Saldo -7.087            -5.236            -2.624            -2.108            

Totaal lasten 16.734.915    17.393.210    17.584.192    17.424.393    
Totaal baten -14.634.531   -15.818.279   -16.011.992   -15.621.874   
Saldo 2.100.384      1.574.931      1.572.200      1.802.519      
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Lasten 7.528.055      9.001.153      7.487.276      5.244.708      

Baten -5.208.498     -6.084.465     -4.520.344     -2.283.209     
Saldo 2.319.557      2.916.688      2.966.932      2.961.499      

Totaal lasten 7.528.055      9.001.153      7.487.276      5.244.708      
Totaal baten -5.208.498     -6.084.465     -4.520.344     -2.283.209     
Saldo 2.319.557      2.916.688      2.966.932      2.961.499      
Geraamd resultaat -                     -596.320        -2.686.315     -3.569.323     



 
77 

 

6.3 Overzicht incidentele baten en lasten 
 

 

Programma Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022

1. Bestuur
Lasten
Nota 'Sterke basis' 25.000           -                     -                     -                     
Storting expl.overschot revindicatie 160.000         -                     -                     -                     
Collegew erkprogramma (terugstorting dekking in Algemene reserv -                     250.000         -                     -                     

185.000         250.000         -                     -                     
Baten
Onttrekking voorziening riolering a.g.v. renteaanpassing -334.743        -                     -                     -                     
Bijdrage Gemeente Weesp voor Overhead -300.000        -300.000        -                     -                     
Collegew erkplan (incidentele dekking uit Algemene reserve) -250.000        -                     -                     -                     

-884.743        -300.000        -                     -                     
3. Fysiek
Lasten
Aanjaagteam Vastgoed 309.722         309.722         -                     -                     
Revindicatie gemeentegronden 87.000           -                     -                     -                     
Storting opbrengsten revindicatie in bestemmingsreserve 20.000           -                     -                     -                     
Gebiedsgericht w erken -125.000        -                     -                     -                     
Onderhoud beschoeiingen -150.000        -                     -                     -                     
Onderhoud geluidw erende voorzieningen -200.000        -                     -                     -                     

-58.278          309.722         -                     -                     
Baten
Verkoop gemeentelijk vastgoed (dekking aanjaagteam) -309.722        -309.722        -                     -                     
Revindicatie gemeentegronden -150.000        -                     -                     -                     
Onttrekking reserve Grondexploitaties (voorbereiding) -36.758          -9.219            
Onttrekking reserve reviindicatie (kosten 2018 en 2019) -160.000        -                     -                     -                     
Onttrekking reserve onderhoud kapitaalgoederen -200.000        -                     -                     -                     

-856.480        -318.941        -                     -                     
4. Sociaal
Lasten
Impulsbijdrage re-integratie 100.000         -                     -                     -                     
Collegew erkprogramma (Mantelzorg) -100.000        -                     -                     -                     
Nota 'Sterke basis' 372.000         -                     -                     -                     

372.000         -                     -                     -                     
Baten
Onttrekking reserve SD ter dekking project sterke basis -427.000        -                     -                     -                     

-427.000        -                     -                     -                     
5. Samenleving
Lasten
Nota 'Sterke basis' 30.000           -                     -                     -                     
Collegew erkprogramma (Binnensport) 150.000         -                     -                     -                     
Collegew erkprogramma (Cultuur/kunst) 85.000           -                     -                     -                     

265.000         -                     -                     -                     

Totaal incidentele lasten 763.722         559.722         -                     -                     
Totaal incidentele baten -2.168.223     -618.941        -                     -                     
Totaal incidentele baten en lasten -1.404.501     -59.219          -                     -                     
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Programma Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022

1. Bestuur
Lasten
Nota 'Sterke basis' 25.000           -                     -                     -                     
Storting expl.overschot revindicatie 160.000         -                     -                     -                     
Collegew erkprogramma (terugstorting dekking in Algemene reserv -                     250.000         -                     -                     

185.000         250.000         -                     -                     
Baten
Onttrekking voorziening riolering a.g.v. renteaanpassing -334.743        -                     -                     -                     
Bijdrage Gemeente Weesp voor Overhead -300.000        -300.000        -                     -                     
Collegew erkplan (incidentele dekking uit Algemene reserve) -250.000        -                     -                     -                     

-884.743        -300.000        -                     -                     
2. Veiligheid
Lasten
Collegew erkprogramma (Ondermijning) 300.000         300.000         300.000         300.000         

300.000         300.000         300.000         300.000         
3. Fysiek
Lasten
Collegew erkprogramma (Omgevingsw et) -                     422.000         422.000         422.000         
Aanjaagteam Vastgoed 309.722         309.722         -                     -                     
Revindicatie gemeentegronden 87.000           -                     -                     -                     
Storting opbrengsten revindicatie in bestemmingsreserve 20.000           -                     -                     -                     
Gebiedsgericht w erken -125.000        -                     -                     -                     
Onderhoud beschoeiingen -150.000        -                     -                     -                     
Onderhoud geluidw erende voorzieningen -200.000        -                     -                     -                     

-58.278          731.722         422.000         422.000         
Baten
Verkoop gemeentelijk vastgoed (dekking aanjaagteam) -309.722        -309.722        -                     -                     
Revindicatie gemeentegronden -150.000        -                     -                     -                     
Onttrekking reserve Grondexploitaties (voorbereiding) -36.758          -9.219            
Onttrekking reserve reviindicatie (kosten 2018 en 2019) -160.000        -                     -                     -                     
Onttrekking reserve onderhoud kapitaalgoederen -200.000        -                     -                     -                     

-856.480        -318.941        -                     -                     
4. Sociaal
Lasten
Impulsbijdrage re-integratie 100.000         -                     -                     -                     
Collegew erkprogramma (Mantelzorg) -100.000        -                     -                     -                     
Nota 'Sterke basis' 372.000         -                     -                     -                     

372.000         -                     -                     -                     
Baten
Onttrekking reserve SD ter dekking project sterke basis -427.000        -                     -                     -                     

-427.000        -                     -                     -                     
5. Samenleving
Lasten
Nota 'Sterke basis' 30.000           -                     -                     -                     
Collegew erkprogramma (Binnensport) 150.000         -                     -                     -                     
Collegew erkprogramma (Cultuur/kunst) 85.000           -                     -                     -                     

265.000         -                     -                     -                     

Totaal incidentele lasten 1.063.722      1.281.722      722.000         722.000         
Totaal incidentele baten -2.168.223     -618.941        -                     -                     
Totaal incidentele baten en lasten -1.104.501     662.781         722.000         722.000         
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6.4 Overzicht structurele mutaties reserves 
 

 
 
 
 

Programma Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022

1. Bestuur
Toevoegingen

-                     -                     -                     -                     
Totaal toevoegingen -                     -                     -                     -                     
Onttrekkingen
Kapitaaldekkingsreserves -216.635        -216.635        -216.635        -216.635        
Totaal onttrekkingen -216.635        -216.635        -216.635        -216.635        

2. Veiligheid
Toevoegingen

-                     -                     -                     -                     
Totaal toevoegingen -                     -                     -                     -                     
Onttrekkingen
Kapitaaldekkingsreserves -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          
Totaal onttrekkingen -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          

3. Fysiek
Toevoegingen
Algemene reserve 484.437         450.777         469.124         455.550         
Onderhoud kapitaalgoederen 103.175         103.175         103.175         103.175         
Totaal toevoegingen 587.612         553.952         572.299         558.725         
Onttrekkingen
Grondexploitatie -36.758          -9.219            
Kapitaaldekkingsreserves -132.858        -127.858        -87.858          -77.858          
Totaal onttrekkingen -169.616        -137.077        -87.858          -77.858          

4. Sociaal
Toevoegingen

-                     -                     -                     -                     
Totaal toevoegingen -                     -                     -                     -                     
Onttrekkingen
Risicofonds Sociaal domein -527.000        -100.000        -100.000        -100.000        
Kapitaaldekkingsreserves -71.399          -69.662          -69.662          -69.662          
Totaal onttrekkingen -598.399        -169.662        -169.662        -169.662        

5. Samenleving
Toevoegingen
Gemeenschappelijke complexen 23.087           23.087           23.087           23.087           
Onderhoud kapitaalgoederen 105.394         105.394         105.394         105.394         
Totaal toevoegingen 128.481         128.481         128.481         128.481         
Onttrekkingen
Kapitaaldekkingsreserves -383.987        -359.252        -358.161        -358.161        
Totaal onttrekkingen -383.987        -359.252        -358.161        -358.161        

Totaal structurele toevoeging aan reserves 716.093         682.433         700.780         687.206         
Totaal structurele onttrekking aan reserves -1.394.688     -908.677        -858.367        -848.367        
Totaal structurele mutaties reserves -678.595        -226.244        -157.587        -161.161        
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6.5 Investeringsplanning 
 

 

Investeringsplanning 2019 Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022

Materiële vaste Activa (economisch nut)
Bedrijfsgebouwen
Kantoor Endelhovenlaan 1 Maarssen renovatie -                     81.083           -                     -                     
Verduurzamen gemeentelijk gebouw  - VJN 500.000         -                     -                     -                     
Wereldkidz Bolenstein - verv nieuw b scholen bouw kst -                     2.783.992      -                     -                     
Vervanging 3 brandw eerposten 3.600.000      -                     -                     -                     
Modernisering entree Kikkerfort 261.000         -                     -                     -                     
Verduurzaming brandw eergarage 228.685         -                     -                     -                     
Verbouw ing publiekshal 100.000         -                     -                     -                     
GGDrU accommodatie 238.656         -                     -                     -                     

Totaal Bedrijfsgebouwen 4.928.341      2.865.075      -                     -                     
Machines, apparaten en installaties
Kantoor Endelhovenlaan 1 Maarssen installaties -                     41.617           -                     -                     
Wereldkidz Bolenstein - verv nieuw b scholen installaties -                     851.689         -                     -                     
Project digitaliseren klantprocessen, koppeling 2019 38.000           -                     -                     -                     
Aanbesteding en integratie telefonie 292.500         -                     -                     -                     
Aanschaf f latbedscanner A0 81.000           -                     -                     -                     

Totaal Machines, apparaten en installaties 411.500         893.306         -                     -                     
Vervoermiddelen
Auto Citroen Jumper -                     -                     -                     40.000           
Auto Nissan Micra (BOA) -                     50.000           -                     -                     
Auto Nissan Leaf (WMO) -                     -                     -                     25.000           
Auto Nissan Leaf (Buiten) -                     -                     -                     25.000           
Vervanging gemeentelijk handhavingsboot 75.000           -                     -                     -                     

Totaal Vervoermiddelen 75.000           50.000           -                     90.000           
Overig
KPG speelplaatsen en terreinen 260.237         260.237         -                     -                     
KPG verlichting 311.298         311.298         -                     -                     
KPG duurzaamheid en milieu 2019 401.272         401.272         -                     -                     

Totaal Overig 972.807         972.807         -                     -                     

Materiële vaste Activa (economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven)
Grond- weg-, en waterbouwkundige werken
Riolering Fietsroute Breedstraat centr.ZW Vecht 169.978         -                     -                     -                     
Riolering Bolensteinsestraat -                     332.241         -                     -                     
Riolering Herenstraat -                     965.945         -                     -                     
Riolering Straatw eg thv Centrum -                     -                     952.578         -                     
Riolering Ameland -                     65.545           -                     -                     
Riolering Bloklaan -                     -                     277.593         -                     
Riolering D.van Troostw ijk Plein -                     -                     758.666         -                     
Riolering Slotlaan Loenersloot -                     -                     384.176         -                     
Riolering Hofjes Hollandstraat -                     -                     87.458           -                     
Riolering Dorpstraat Nigtevecht -                     -                     1.042.114      -                     
Riolering Schippersgracht centr.ZW Vecht 198.803         -                     -                     -                     
KPG w ater en riolering 121.555         197.215         -                     -                     
Riolering Gaslaan centr.ZW Vecht -                     302.834         -                     -                     
Riolering Harmonieplein centr.ZW Vecht -                     281.258         -                     -                     
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Investeringsplanning 2019 Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022

Riolering Straatw eg thv Josinahof -                     969.049         -                     -                     
Riolering K. Doormanw eg 99.574           -                     -                     -                     
Riolering Eendracht 2e fase 2.229.853      -                     -                     -                     
Riolering Schepersw eg 1 -                     -                     299.808         -                     
Bisonspoor riolering 150.000         250.000         50.000           50.000           
Klimaatdaptieve maatregelen 300.000         300.000         300.000         300.000         
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riolering 916.443         -                     -                     -                     
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid riolering -                     1.546.173      -                     -                     
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riolering -                     -                     2.233.221      -                     

Totaal Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 4.186.206      5.210.260      6.385.614      350.000         

Overig
Ondergrondse containers 2019 - GP 2016-2022 889.000         1.050.000      238.000         -                     
Minicontainers (papier+plastic) 2019 -GP 2016-2022 282.218         322.640         -                     -                     
Minicontainers (papier) 2021 - GP 2016-2022 -                     -                     56.684           -                     

Totaal Overig 1.171.218      1.372.640      294.684         -                     
Materiële vaste Activa (Maatschappelijk nut)
Grond- weg-, en waterbouwkundige werken
Aanleg rotonde Sw eserengsew eg - afrit N230 425.000         -                     -                     -                     
Aanleg rotonde Sw esw erengsew eg - Maarsseveensevaart 850.000         -                     -                     -                     
Wegen Bolensteinsestraat - centr.ZW -                     373.200         -                     -                     
Wegen Fietsroute Breedstraat - centr.ZW 196.305         -                     -                     -                     
Wegen Herenstraat -                     803.027         -                     -                     
Wegen Straatw eg thv Centrum -                     -                     608.414         -                     
Wegen Ameland -                     58.636           -                     -                     
Wegen Dorpstraat Nieuw er ter Aa 382.237         -                     -                     -                     
Wegen D. van Troostw ijk Plein -                     -                     502.038         -                     
Wegen Slotlaan Loenersloot -                     -                     166.987         -                     
Wegen Hofjes Hollandstraat -                     -                     69.041           -                     
Wegen Dorpstraat Nigtevecht -                     -                     654.229         -                     
Wegen Schippersgracht 126.785         -                     -                     -                     
Beschoeiing Schippersgracht 450.000         -                     -                     -                     
KPG w egen 400.026         400.026         -                     -                     
KPG bew eegbare bruggen 42.879           42.879           -                     -                     
KPG overige kunstw erken 777.886         777.886         -                     -                     
KPG beschoeiing 962.192         512.192         -                     -                     
KPG groen 804.892         804.892         -                     -                     
Wegen Eendracht 2e fase 744.912         -                     -                     -                     
Wegen Schepersw eg 1,4,5 -                     -                     828.340         -                     
Wegen Straatw eg thv Josinahof -                     737.377         -                     -                     
Wegen Gaslaan - centr.ZW -                     285.655         -                     -                     
Wegen Harmonieplein -centr.ZW -                     296.763         -                     -                     
Bisonspoor 2019 w egen 340.000         -                     -                     -                     
Bisonspoor 2019 marktplein 235.026         -                     -                     -                     
Bisonspoor voorbereiding 30.000           35.000           15.000           10.000           
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid w egen ed. 1.022.127      -                     -                     -                     
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid w egen ed. -                     919.594         -                     -                     
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord w egen ed. -                     -                     871.264         -                     

Totaal Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 7.790.267      6.047.127      3.715.313      10.000           
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Investeringsplanning 2019 Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022

Machines, apparaten en installaties
KPG VRI verkeerslichten 115.072         115.072         -                     -                     
Vervanging armatuur openbare verlichting 437.696         446.450         227.690         -                     
Vervanging mast openbare verlichting 318.883         325.260         159.118         -                     
Bisonspoor armatuur 2019 openbare verlichting 45.000           -                     -                     -                     
Bisonspoor masten 2019 openbare verlichting 35.000           -                     -                     -                     

Totaal Machines, apparaten en installaties 951.651         886.782         386.808         -                     
Overig
KPG Meubilair 124.026         124.026         -                     -                     
KPG Verkeerstekens 92.953           92.953           -                     -                     
Bisonspoor groen 2019 250.000         -                     -                     -                     

Totaal Overig 466.979         216.979         -                     -                     
Totaal generaal 20.953.969    18.514.976    10.782.419    450.000         
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6.6 Kapitaallasten 
 

  

Programma/Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2018 2019 2020 2021 2022

1. Bestuur
0.1 Bestuur 63.087           56.034           179.262         177.259         174.295         
0.2 Burgerzaken -                     -                     -                     -                     -                     
0.4 Overhead 1.174.427      1.099.365      1.250.494      809.325         780.034         
0.5 Treasury -2.606.587     -2.205.342     -2.742.003     -2.903.147     -3.038.497     
Totaal -1.369.073     -1.049.943     -1.312.247     -1.916.563  -2.084.168  

2. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandw eer 256.154         252.567         459.332         455.009         450.684         
1.2 Openbare orde en veiligheid 11.927           11.782           11.636           16.772           16.566           
Totaal 268.081         264.349         470.968         471.781         467.250         

3. Fysiek
2.0 Verkeer, vervoer en w aterstaat 1.809.933      1.925.827      2.461.227      2.839.846      2.887.189      
5.7 Openbaar groen 270.266         308.641         522.754         673.257         628.774         
7.2 Riolering 2.634.483      2.454.188      2.791.476      3.025.333      3.038.094      
7.3 Afval 318.311         398.479         491.058         600.304         616.417         
7.4 Milieubeheer 1.559             1.544             57.306           75.361           74.651           
7.5 Begraafplaatsen 12.337           10.950           10.950           10.950           4.450             
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 163.918         124.120         178.774         199.468         160.227         
Totaal 5.210.807      5.223.749      6.513.545      7.424.519      7.409.802      

4. Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 125.472         124.183         122.895         121.604         120.317         
6.3 Inkomensregelingen 3.767             3.721             3.676             3.630             3.585             
6.4 Begeleide participatie 8.729             8.623             8.516             8.409             3.893             
7.1 Volksgezondheid -                     -                     13.221           13.089           12.958           
Totaal 137.968         136.527         148.308         146.732         140.753         

5. Samenleving
3.0 Economie 8.812             8.812             8.812             8.812             8.812             
4.0 Onderw ijs 2.173.701      2.325.675      2.288.314      2.433.034      2.622.274      
5.1 Sportbeleid en activering -                     -                     -                     -                     -                     
5.2 Sportaccommodaties 998.286         987.445         966.400         949.506         938.090         
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie 10.518           10.332           10.238           10.143           10.049           
5.4 Musea 106.225         105.311         104.397         103.484         102.570         
5.5 Cultureel erfgoed 28.789           34.050           33.720           33.390           33.060           
5.6 Media 30.426           30.148           29.868           29.591           29.313           
Totaal 3.356.757      3.501.773      3.441.749      3.567.960    3.744.168    

Totaal kapitaallasten 7.604.540      8.076.455      9.262.323      9.694.429      9.677.805      
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6.7 Staat van reserves en voorzieningen 
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2020 2021 2022

Saldo 1/1 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12
Algemene reserve
Algemene reserve 13.651.110    644.437         250.000         14.045.547    700.777         -                     14.746.324    469.124         -                     15.215.448    455.550         -                     15.670.998    

Totaal algemene reserve 13.651.110    644.437         250.000         14.045.547    700.777         -                     14.746.324    469.124         -                     15.215.448    455.550         -                     15.670.998    
Bestemmingsreserves
Beheer Schoolgebouw en 269.161         23.087           -                     292.248         23.087           -                     315.335         23.087           -                     338.422         23.087           -                     361.509         
Bestemmingsreserve revindicatie 140.996         20.000           160.000         996                -                     -                     996                -                     -                     996                -                     -                     996                
Bestemmingsreserve vastgoed 32.909           -                     -                     32.909           -                     -                     32.909           -                     -                     32.909           -                     -                     32.909           
Dorpshuis Nigtevecht 161.984         -                     36.486           125.498         -                     34.749           90.749           -                     34.749           56.000           -                     34.749           21.251           
Egalisatiereserve verkiezingen 126.000         -                     -                     126.000         -                     -                     126.000         -                     -                     126.000         -                     -                     126.000         
Exploitatie scholen OBO 82.522           -                     -                     82.522           -                     -                     82.522           -                     -                     82.522           -                     -                     82.522           
Fietsenstalling Maarssen 46.721           -                     46.721           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Groot onderhoud kapitaalgoederen 2.917.812      208.569         200.000         2.926.381      208.569         -                     3.134.950      208.569         -                     3.343.519      208.569         -                     3.552.088      
Integrale Veiligheid 177.249         -                     -                     177.249         -                     -                     177.249         -                     -                     177.249         -                     -                     177.249         
Kockengen Waterproof egalisatieseserve 31.807           -                     -                     31.807           -                     -                     31.807           -                     -                     31.807           -                     -                     31.807           
Monumenten 52.317           -                     -                     52.317           -                     -                     52.317           -                     -                     52.317           -                     -                     52.317           
Planschade Cronenburgh 60.581           -                     -                     60.581           -                     -                     60.581           -                     -                     60.581           -                     -                     60.581           
Reserve opbouw  voorziening pensioenverpl Appa -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Risicofonds Sociaal Domein 1.377.207      1.021.070      2.071.648      326.629         1.050.020      1.580.572      -203.923        1.039.307      1.530.685      -695.301        1.028.817      1.530.688      -1.197.172     
Verw ijderen graff iti (L) -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Totaal bestemmingsreserves 5.477.268      1.272.726      2.514.855      4.235.139      1.281.676      1.615.321      3.901.494      1.270.963      1.565.434      3.607.023      1.260.473      1.565.437      3.302.059      

Omschrijving reserve
2019
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2020 2021 2022

Saldo 1/1 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12
Kapitaaldekkingsreserve
Bibliotheek 4 in 1 plan (B) 198.885         -                     6.027             192.858         -                     6.027             186.831         -                     6.027             180.804         -                     6.027             174.777         
Brandw eergarage Brouw erij (B) 264.316         -                     13.216           251.100         -                     13.216           237.884         -                     13.216           224.668         -                     13.216           211.452         
Brandw eergarage Loenen 231.025         -                     12.835           218.190         -                     12.835           205.355         -                     12.835           192.520         -                     12.835           179.685         
Bredeschool Nigtevecht 2.423.800      -                     71.290           2.352.510      -                     71.290           2.281.220      -                     71.290           2.209.930      -                     71.290           2.138.640      
Bredeschool Vreeland zie reserve 7086 825.300         -                     21.719           803.581         -                     21.719           781.862         -                     21.719           760.143         -                     21.719           738.424         
Broekdijk-Oost aanleg handbalvelden en terreininrichting (B) 7.611             -                     6.521             1.090             -                     1.091             -1                   -                     -                     -1                   -                     -                     -1                   
Broekdijk-Oost terreininrichting inclusief parkeerplaatsen (B) 22.617           -                     19.305           3.312             -                     -                     3.312             -                     -                     3.312             -                     -                     3.312             
Buitenruimte Bisonspoor 374.000         -                     80.000           294.000         -                     75.000           219.000         -                     35.000           184.000         -                     25.000           159.000         
Cultuurhuis (B) 155.993         -                     4.000             151.993         -                     4.000             147.993         -                     4.000             143.993         -                     4.000             139.993         
Dorpshuis Loenen 785.728         -                     28.063           757.665         -                     28.063           729.602         -                     28.063           701.539         -                     28.063           673.476         
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke panden 303.600         -                     -                     303.600         -                     -                     303.600         -6                   -                     303.594         14.147           27.310           290.431         
Fietspad Oost-Kanaaldijk -2                   -1                   -                     -3                   -1                   -                     -4                   -1                   -                     -5                   -1                   -                     -6                   
Hal 4 in 1 plan (B) 215.269         -                     6.524             208.745         -                     6.524             202.221         -                     6.524             195.697         -                     6.524             189.173         
Herinrichting Rijksstraatw eg Loenen aan de Vecht 1.314.470      -                     36.191           1.278.279      -                     36.191           1.242.088      -                     36.191           1.205.897      -                     36.191           1.169.706      
Huisvesting ambtelijke en bestuurlijke organisatie 1.409.051      -                     198.103         1.210.948      -                     198.103         1.012.845      -                     198.103         814.742         -                     198.103         616.639         
Huisvesting ambtelijke organisatie 2005 (B) 32.878           -                     2.740             30.138           -                     2.740             27.398           -                     2.740             24.658           -                     2.740             21.918           
Kantine 4 in 1 plan (B) 10.766           -                     326                10.440           -                     326                10.114           -                     326                9.788             -                     326                9.462             
Kerktoren Nieuw er ter Aa stabilisering 292.636         -                     5.853             286.783         -                     5.853             280.930         -                     5.853             275.077         -                     5.853             269.224         
Muziekschool 4 in 1 plan (B) 68.314           -                     2.070             66.244           -                     2.070             64.174           -                     2.070             62.104           -                     2.070             60.034           
Ondergrondse containers 2012 116.660         -                     16.667           99.993           -                     16.667           83.326           -                     16.667           66.659           -                     16.667           49.992           
Onderw ijshuisvesting 3.032.391      -                     47.818           2.984.573      -                     47.818           2.936.755      -                     47.818           2.888.937      -                     47.818           2.841.119      
Onderw ijshuisvesting Safari sporthal 2.278.742      -                     50.641           2.228.101      -                     50.641           2.177.460      -                     50.641           2.126.819      -                     50.641           2.076.178      
OVO Broklede 4 in 1 plan (B) 60.759           -                     1.841             58.918           -                     1.841             57.077           -                     1.841             55.236           -                     1.841             53.395           
OVO Broklede 4 in1 plan (B) 498 175.726         -                     5.325             170.401         -                     5.325             165.076         -                     5.325             159.751         -                     5.325             154.426         
Restauratie Goudenstein 267.943         -                     15.792           252.151         -                     15.792           236.359         -                     15.792           220.567         -                     15.792           204.775         
RHC voorbereiding realisatie (B) 184.991         -                     5.000             179.991         -                     5.000             174.991         -                     5.000             169.991         -                     5.000             164.991         
Samenw oonschool Loenen 4.066.113      -                     101.658         3.964.455      -                     101.658         3.862.797      -                     101.658         3.761.139      -                     101.658         3.659.481      

Sportcomplex Broekdijk-Oost herinrichting (B) -0                   -                     -                     -0                   -                     -                     -0                   -                     -                     -0                   -                     -                     -0                   
Stinzenhal Broekdijk-Oost (B) 1.082.428      -                     34.919           1.047.509      -                     34.919           1.012.590      -                     34.919           977.671         -                     34.919           942.752         
Verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen -650.000        -                     -                     -650.000        -                     -                     -650.000        -                     -                     -650.000        -                     -                     -650.000        
Verkeersmaatregelen Zandpad en dorpskern Breukelen 1.500.000      -                     -                     1.500.000      -                     -                     1.500.000      -                     -                     1.500.000      -                     -                     1.500.000      
Vervanging kantoormeubilair 256.500         -                     -                     256.500         -                     -                     256.500         -                     -                     256.500         -                     -                     256.500         

Totaal kapitaallastenreserves 21.308.508    -1                   794.444         20.514.063    -1                   764.709         19.749.353    -7                   723.618         19.025.728    14.146           740.928         18.298.946    
Grondexploitatiereserves
Bestemmingsreserve Inrichting Hazeslinger 500.000         -                     -                     500.000         -                     -                     500.000         -                     -                     500.000         -                     -                     500.000         
Grondexploitatie 148.369         -                     36.758           111.611         -                     9.219             102.392         -                     -                     102.392         -                     -                     102.392         

Totaal grondexploitatiereserves 648.369         -                     36.758           611.611         -                     9.219             602.392         -                     -                     602.392         -                     -                     602.392         
Totaal generaal reserves 41.085.255    1.917.162      3.596.057      39.406.360    1.982.452      2.389.249      38.999.563    1.740.080      2.289.052      38.450.591    1.730.169      2.306.365      37.874.395    

Omschrijving reserve
2019
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2020 2021 2022
Omschrijving voorziening

Saldo 1/1 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12 Dotatie Onttrekking Saldo 31/12
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's
Pensioen Wethouders 4.575.135      86.389           130.000         4.531.524      89.741           130.000         4.491.265      93.193           130.000         4.454.458      93.193           130.000         4.417.651      

Wachtgeld voormalig personeel 1.089.454      102.258         1.191.712      -                     102.258         102.258         -                     102.258         102.258         -                     102.258         102.258         -                     
Wachtgeld voormalig bestuurders 39.962           147.850         187.812         -                     147.850         147.850         -                     147.850         147.850         -                     147.850         147.850         -                     
Voormalig personeel Bisonsport 259.092         -                     55.000           204.092         -                     55.000           149.092         -                     55.000           94.092           -                     55.000           39.092           
Voorziening De Werf Kockengen 51.480           -                     -                     51.480           -                     -                     51.480           -                     -                     51.480           -                     -                     51.480           
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's 6.015.123      336.497         1.564.524      4.787.096      339.849         435.108         4.691.837      343.301         435.108         4.600.030      343.301         435.108         4.508.223      
Voorzieningen ter egalisatie van kosten
Onderhoud w egen 4.172.570      2.471.862      2.023.747      4.620.685      2.573.084      4.871.738      2.322.031      2.390.331      2.666.282      2.046.080      2.390.331      3.219.988      1.216.423      
Onderhoudsvoorzieningen 3.284.063      625.351         929.127         2.980.287      578.980         1.258.153      2.301.114      625.351         316.155         2.610.310      625.351         316.155         2.919.506      
Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten 7.456.633      3.097.213      2.952.874      7.600.972      3.152.064      6.129.891      4.623.145      3.015.682      2.982.437      4.656.390      3.015.682      3.536.143      4.135.929      
Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen, waarvoor en heffing kan worden geheven
Voorziening riolering 8.505.704      75.886           1.472.770      7.108.820      193.592         1.875.728      5.426.684      299.357         1.677.259      4.048.782      294.876         1.124.115      3.219.543      
Egalisatievoorziening gemeentereiniging 40.132           40.132           -                     80.264           40.132           -                     120.396         40.132           -                     160.528         40.132           -                     200.660         
Totaal voorzieningen voor vervangingsinvesteringen 8.545.836      116.018         1.472.770      7.189.084      233.724         1.875.728      5.547.080      339.489         1.677.259      4.209.310      335.008         1.124.115      3.420.203      
Totaal generaal voorzieningen 22.017.592    3.549.728      5.990.168      19.577.152    3.725.637      8.440.727      14.862.062    3.698.472      5.094.804      13.465.730    3.693.991      5.095.366      12.064.355    

2019
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6.8 Geprognosticeerde balans 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA 1-1-2019 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

Vaste activa 160.990.545 172.247.258 184.535.408 183.047.356 173.475.093 

Immateriële vaste activa 119.321        78.785          52.524          26.262          -                    

Materiële vaste activa 157.274.145 168.941.474 181.631.758 180.551.666 171.340.965 

Financiële vaste activa 3.597.079     3.226.999     2.851.127     2.469.429     2.134.127     

Vlottende activa 18.279.689   20.001.724   21.248.681   19.290.377   19.552.976   

Voorraden -1.244.475    241.186        1.243.186     -968.814       -968.814       

Uitz.met rentetypische looptijd < 1 jaar 15.780.815   15.983.000   16.193.341   16.411.989   16.639.102   

Liquide middelen 1.003.600     1.003.600     1.003.600     1.003.600     1.003.600     

Overlopende activa 2.739.748     2.773.938     2.808.554     2.843.602     2.879.088     

Totaal 179.270.234 192.248.982 205.784.089 202.337.733 193.028.069 

PASSIVA 1-1-2019 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

Vaste passiva 150.917.856 151.655.999 150.506.266 147.732.623 142.706.350 

Eigen vermogen 41.085.255   39.406.360   39.626.991   41.168.014   41.474.826   

Voorzieningen 22.017.592   19.577.152   14.862.062   13.465.730   12.064.355   

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 87.815.009   92.672.487   96.017.213   93.098.879   89.167.169   

Vlottende passiva 28.352.378   40.592.983   55.277.823   54.605.110   50.321.718   

Netto vlottende schulden < 1 jaar 22.183.400   34.347.021   48.953.917   48.202.288   43.838.995   

Overlopende passiva 6.168.978     6.245.961     6.323.905     6.402.822     6.482.723     

Totaal 179.270.234 192.248.982 205.784.089 202.337.733 193.028.069 
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6.9  EMU-saldo 
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6.10 Kerngegevens Stichtse Vecht 2019-2022 
 

 
 
 
 
 

Maatstaven en aantallen 2019 2020 2021 2022

Inw oners per 1 januari 64.697 65.388 65.969 66.017
Inw oners < 18 jaar per 1 januari 13.396 13.302 13.217 13.145
Inw oners vanaf 65 jaar 12.802 12.939 13.054 13.064
Inw oners 75 - 85 3.740 3.780 3.813 3.816
Eenouder huishoudens 2.001 2.018 2.031 2.035
Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde) 735 729 715 705
Minderheden per 1 januari 3.300 3.333 3.372 3.375
Leerlingen voortgezet onderw ijs per 1 oktober 4.345 4.437 4.596 4.596
Woonruimten per 1 januari 29.090 29.207 29.492 29.492
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