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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De lasten en baten per programma vast te stellen;
De investeringen van de jaarschijf 2018 uit de investeringsplanning 2019-2022 vast te stellen
Het financieel meerjarenperspectief 2019-2022 vast te stellen;
Interne rekenrente voor riolering op 2% vast te stellen;
Een eenmalige onttrekking uit de egalisatievoorziening Riolering van € 334.742 i.v.m. de
lagere rente op rioolinvesteringen;
De Programmabegroting 2018 vast te stellen;
De Programmabegroting 2018 aan de toezichthouder, de Gedeputeerde Staten van de
provincie Utrecht, te zenden.

Samenvatting
Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2019, inclusief het meerjarenperspectief 2019-2022, ter
vaststelling aan. In deze meerjarenbegroting zijn onderstaande punten nader uitgewerkt:
• Het Collegewerkprogramma 2018 – 2022;
• De maart en de meicirculaire Gemeentefonds 2018.

Bijlagen
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
De Programmabegroting 2019 door de raad te laten vaststellen, zodat het college gemandateerd is
om uitvoering te geven aan de Programmabegroting 2019.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
In de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (ex artikel 12 Gemeentewet) is bepaald dat de
raad de lasten en baten per programma, het financieel meerjarenperspectief alsmede de
investeringskredieten voor het betreffende begrotingsjaar vaststelt.

Argumenten
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.
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In de Programmabegroting 2019 is het Collegewerkprogramma en de effecten van de maart- en
meicirculaire in het begrotingsbeeld verwerkt. Verder zijn de autonome ontwikkelingen en enkele
overige ontwikkelingen, ter bevordering van het realistisch gehalte van de Programmabegroting,
meegenomen. Het beeld ziet er als volgt uit:
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Kanttekeningen

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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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.
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Communicatie
Na vaststelling van de programmabegroting 2019, de infographic Programmabegroting 2019
publiceren (wordt nagezonden).

Financiën, risico’s en indicatoren
Vast rentepercentage op investeringen voor kostendekkende heffingen riolering
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%.
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 stellen voor om deze verlaging eenmalig te
onttrekken uit de egalisatievoorziening Riolering.
In de paragraaf Lokale heffingen hebben wij de berekening van de kostendekkende heffingen
opgenomen.

25 september 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Gemeentesecretaris

