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1. Voorwoord 
 

Voor u ligt onze begroting voor 2020. Een begroting met een somber financieel beeld. Dit voorjaar hebben we in 

de kadernota al voor ruim 3 miljoen euro aan ombuigingen moeten doen.  

De huidige financiële situatie voor deze begroting laat een nog groter tekort zien. 

 

Het tekort komt in hoofdzaak door de blijvende stijging van zorgkosten, en tegelijkertijd steeds dalende bijdragen 

van de Rijksoverheid. Dat maakt dat wij wederom een bezuiniging moeten voorstellen. 

 

Wij hebben opnieuw keuzes gemaakt en focus aangebracht. Hierbij hebben wij de behoefte van onze inwoners 

voorop gesteld. Verdere bezuinigingen binnen het sociaal domein vinden wij daarom ongewenst en 

onverantwoord, evenals bezuinigingen in de leefomgeving.  

 

Daarom stellen wij in deze begroting voor om onze ambities op het gebied van onder andere duurzaamheid te 

temporiseren. In 2020 leggen wij vooral de focus op het creëren van draagvlak en het realiseren van onze 

wettelijke verplichting. Wij verwachten daardoor in 2021 een zorgvuldige en betere start te kunnen maken met de 

uitvoering van de routekaart.  

 

Het zijn voor het college onvermijdbare en noodzakelijke keuzes. Noodzakelijk omdat, gezien de voorlopige 

cijfers uit de septembercirculaire, de gesprekken over de volgende bezuinigingsronde alweer gestart zijn.  

 

Namens het college, 

Jeroen Willem Klomps  
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2. Inleiding 
 

Voor u ligt onze 2e Programmabegroting, de Programmabegroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief tot en 

met 2023. Net als in de Programmabegroting 2019, hebben wij het Collegewerkprogramma 2018 – 2022, dat 

voortvloeit uit het coalitieakkoord, nader uitgewerkt. In de Programmabegroting zijn onderstaande kaderstellende 

punten nader uitgewerkt: 

 Het Collegewerkprogramma 2018- 2022. 

 Kadernota 2020. 

 De Meicirculaire Gemeentefonds 2019. 

 

Via een afzonderlijk raadsvoorstel met begrotingswijziging nemen wij de laatste ontwikkelingen van de 

Septembercirculaire 2019 op in de Programmabegroting 2020. 

 

Kadernota 2020 

Op 9 juli 2019 heeft u de Kadernota 2020 vastgesteld. In deze Kadernota zijn we geconfronteerd met de 

oplopende tekorten op het Sociaal Domein en de lagere bijdragen vanuit het Rijk. Omdat de beschikbare 

financiële middelen leidend zijn voor onze ambitie, zijn er bijstellingen en taakstellingen doorgevoerd om deze 

tekorten te kunnen opvangen. Dit met als doel een nieuw evenwicht tussen het behoud van een solide financiële 

positie en het behoud van een solide samenleving. 

 

Taakstellingen Sociaal domein 

De opgenomen taakstellingen in de Kadernota voor het Sociaal domein op Jeugd, WMO en participatie vragen 

om keuzes te maken. Deze keuzes zijn uitgewerkt in een afzonderlijke paragraaf Taakstellingen en kunt u vinden 

onder hoofdstuk 5.8. In deze paragraaf geven we per taakstelling aan wat de maatregelen inhouden, welke netto 

en maatschappelijk effect de maatregel heeft en welke risico’s er zijn bij het doorvoeren van de maatregel .Hierbij 

volgen wij het advies van onze toezichthouder, de Provincie, dat is opgenomen in het Gemeentelijk financieel 

toezichtkader 2020. 

 

Meicirculaire 2019 

In de Meicirculaire 2019 zijn er door het Rijk extra gelden vrijgemaakt voor de tekorten op de Jeugdzorg. 

Daartegenover staat een negatieve acre ontwikkeling van het Gemeentefonds. Bij de vaststelling van het 

raadsvoorstel op 9 juli 2019 van de Meicirculaire heeft uw raad besloten om het saldo van de meicirculaire vanaf 

2020 te betrekken bij de opstelling van de Programmabegroting 2020. Het vertrekpunt van de 

Programmabegroting 2020 betreft het saldo meerjarig na de verwerking van de Meicirculaire 2019. 

 

Autonome ontwikkelingen en noodzakelijke aanpassingen  

Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die doorgevoerd moeten worden in de Programmabegroting. Er is 

geen keuze. Deze ontwikkelingen vloeien voort uit wet- en regelgeving of vloeien voort uit besluiten genomen 

door uw raad. Noodzakelijke aanpassingen zijn aanpassingen die echt nodig zijn omdat de budgetten niet meer 

toereikend zijn. Ze zijn niet meegegroeid in de afgelopen jaren. Deze noodzakelijke aanpassingen blijven een 

keuzes. Het niet doorvoeren betekent dat deze kosten moeten worden opgevangen in de programma’s en zullen 

er andere keuzes gemaakt moeten worden om binnen de budgetten te blijven. In hoofdstuk 3 Financieel beeld 

wordt een overzicht gegeven van de autonome ontwikkelingen en noodzakelijke aanpassingen.  

 

Na het verwerken van de autonome ontwikkelingen en noodzakelijke aanpassingen is het begrotingssaldo van 

2020 € 595.783 negatief. Het meerjarenperspectief is nog wel positief. Hierbij moet wel vermeld worden dat de 

effecten van de Septembercirculaire nog niet verwerkt zijn. Deze wordt u op een later tijdstipt aangeboden, maar 

wel gelijk behandeld met de Programmabegroting in de commissie en raad. Voor het incidentele tekort in 2020 

hebben wij een dekkingsvoorstel opgenomen in hoofdstuk 3 Financieel beeld. 

 

Overige ontwikkelingen 

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2019 heeft uw raad gevraagd om meer inhoudelijke 

onderbouwing van de lokale heffingen. In de Programmabegroting 2020 is een eerste aanzet opgenomen in de 

paragraaf Lokale heffingen. 
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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 2020 na Meicirculaire 2019  

 
 

Ontwikkeling financieel meerjarenperspectief 2020-2023 
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Hieronder lichten wij de mutaties nader toe. 

 

Algemeen 

Verhoging loonsom door cao-onderhandelingen 

De VNG en de vakbonden hebben een principeakkoord over de nieuwe cao-gemeentepersoneel. De cao loopt 

van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. In 2019 zijn de salarissen gestegen met 3,25% en in 2020 stijgen de 

salarissen per 1 januari met 1%, per 1 juli met 1% en per 1 oktober met 1%. 

In de Programmabegroting 2019 was rekening gehouden met een stijging van 2% per 1 januari 2019 en 2% voor 

de jaren 2020 en 2021. Voor het jaar 2020 zijn de meerkosten € 298.395 door cao onderhandelingen. In 2021 en 

verder zijn de meerkosten € 84.127 en zijn onttrokken uit de stelpost loon-en prijscompensatie.  

 

Investeringen – vanuit activamodule 

Doordat in 2019 investeringen, die wij volgens planning in 2019 zouden afwikkelen, zijn doorgeschoven naar 

2020 heeft een mutatie in de kapitaallasten plaatsgevonden. 

 

Vrijval stelpost Achteruitgang Algemene uitkering 2022/2023 

Vanaf 2018 zijn de meerjarensaldi van de gemeentefondscirculaires van het Rijk, in eerste instantie, meerjarig 

gestort in de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering. Deze stelpost heeft een maximum van € 951.000. Door 

de stortingen in de jaren 2022 en 2023 wordt dit maximum te hoog en hebben wij dit overschot laten vrijvallen ten 

gunste van het saldo. 

 

Autonome ontwikkelingen 

Regionale samenwerking 

In 2019 is in U10 verband twee nieuwe samenwerkingen ontstaan: Ruimtelijk Economisch Perspectief U10 (REP 

U10) en Regionale Energie Strategie U10 (RES U10), de bijdrage van Stichtse Vecht hieraan bedraagt € 37.105 

respectievelijk € 16.397. 

 

Dividend BNG en Vitens 

Voor het jaar 2020 zal het uit te keren dividend door de BNG en Vitens naar verwachting € 51.909 respectievelijk 

€ 31.031 stijgen. 

 

Rente langlopende geldleningen 

De afgelopen jaren heeft Stichtse Vecht verscheidene leningen op de kapitaalmarkt aangetrokken. De leningen 

zijn aangetrokken tegen een substantieel lagere rente waardoor de rentelasten op langlopende geldleningen  

€ 187.227 lager zijn. Ook is de rente op de geldmarkt nog steeds negatief waardoor er in 2020 nauwelijks 

kortlopende rentelasten te verwachten zijn. De rente hebben wij daarom voor 2020 verlaagd met € 50.000. 

 

Herwaardering functies overhead 

In 2019 zijn een aantal functies binnen overhead opnieuw gewogen, omdat de werkzaamheden niet meer paste 

in de generieke functiebeschrijving. 

 

Verlaging bijdrage Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) 

De bijdrage aan BghU is € 141.603 lager dan de bijdrage van de voormalige Belastingsamenwerking Stichtse 

Vecht, Wijdemeren en Weesp (BSWW). 

 

Omgevingsvisie met ambitieniveau “vernieuwen” 

In 2019 heeft uw raad de motie “versterken van de externe oriëntatie en positionering” aangenomen. Deze motie 

houdt in dat “Bij het ambitieniveau voor de bouwsteen 2 ‘samenwerken’ bovengemiddelde aandacht te schenken 

aan het versterken van de externe oriëntatie en positionering van Stichtse Vecht in de regio en daarmee de 

ambitie van “optimaliseren” waar nodig te verschuiven naar “vernieuwen”” Om deze motie te kunnen uitvoeren is 

extra ambtelijke capaciteit nodig. De huidige formatie kan dit niet opvangen.   
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Wijziging uurtarief ODRU 

Het uurtarief van de ODRU voor 2020 is vastgesteld op € 92,50. Voor 2019 was dit € 89,75. Aangezien wij 

conform het Uitvoeringsprogramma Stichtse Vecht 2019 18.835 uren afnemen betekent dit dat er een extra 

budget van € 51.796 benodigd is. 

 

Gewijzigde wetgeving milieugebied: extra afname uren ODRU 

De Rijksoverheid heeft diverse wijzigingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving op milieugebied en 

actualisatieverplichtingen opgelegd van vergunningen voor specifieke bedrijven. Deze extra taken zijn op dit 

moment niet belegd en leiden tot financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting vanaf 2021.  

 

Voortzetten aanjaagteam RO 

Tot en met 2020 is in de begroting een budget beschikbaar gesteld om voorbereidingskosten te kunnen maken 

voor het kunnen faciliteren van de ruimtelijke ontwikkelingen en vastgoedprojecten. Uitgangspunt is dat deze 

kosten in enig jaar worden terugverdiend door inkomsten uit anterieure inkomsten en verkoop van vastgoed. De 

vraag naar woningen is explosief gestegen waardoor het aantal nieuwe initiatieven blijft toenemen. De 

verwachting is dat deze groei de komende jaren doorzet. Vanuit de (landelijke) Woondeal met het Rijk neemt de 

regio een deel van de toegenomen vraag naar woningen voor haar rekening, zo ook Stichtse Vecht. Om de 

lopende projecten te kunnen faciliteren en af te ronden en nieuwe projecten te kunnen oppakken blijft inhuur van 

personeel en advies noodzakelijk. Vandaar dat het noodzakelijk is dat de komende begrotingsperiode de 

“aanjaaggelden” gehandhaafd blijven.  

 

Lagere onttrekking egalisatievoorziening riolering 

Vanaf de Programmabegroting 2019 heeft uw raad de interne rekenrente voor rioolinvesteringen vastgezet op 

2%. Door het (her)prioriteren van investeringen dalen de kapitaallasten in 2020 en verder. Door deze daling dient 

er minder te worden onttrokken uit de egalisatievoorziening riolering om 100% kostendekkend te zijn.  

 

Aanpassing inkomsten afval 

Door de verlaging van de interne rekenrente naar 1% en de (her)prioritering van investeringen dalen de 

kapitaallasten. Dit heeft gevolgen voor de kostendekkendheid. Door deze daling hoeven er in 2020 minder 

inkomsten te worden gerealiseerd om 100% kostendekkend te zijn. 

 

Ophoging cao 2,57% Wet sociale werkvoorziening(Wsw) 

De loonkosten van de Wsw-medewerkers van € 2.919.618 worden met 2,57% verhoog conform het 

onderhandelaarsakkoord van de cao Wsw 2019. Het betreft een verhoging van 1,23% per 1 juli 2019 en van 

1,34% per 1 januari 2020.  

 

Aframen onttrekking risico reserve Sociaal domein 

Bij het opstellen van de Begroting 2018 is rekening gehouden met een stijging van het aantal 

bijstandsgerechtigden. Als gevolg hiervan zijn naast het budget voor de bijstand ook de budgetten voor 

minimabeleid en re-integratie structureel verhoogd met samen € 100.000 met als dekking de risicoreserve Sociaal 

domein. Omdat de reserve in 2019 uitgeput raakt, moet deze dekking geschrapt worden. 

 

Dalende peuteraantallen binnen Peuterwerk 

Het aantal peuters dat gebruik maakt van een gesubsidieerde peuterplek valt lager uit dan aanvankelijk 

ingeschat. Uit analyse blijkt dat dit naar verwachting meerjarig speelt. Als gevolg hiervan dalen de lasten 

structureel met € 56.236. 

 

Noodzakelijke aanpassingen 

Advieskosten Juridische Zaken 

De laatste jaren zien wij ontwikkelingen die een toename van de diensten van onze huisadvocaat 

teweegbrengen. De belangrijkste zijn het toegenomen aantal aanbestedingen en de aandacht voor de 

procedurele en/of juridische aspecten daarvan, die specialistische kennis vereisen die wij als gemeente niet of 

onvoldoende in huis hebben. Daarnaast is er een toename van civielrechtelijke zaken. Dit zorgt voor een stijging 

van de lasten van € 50.000. 
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Webformulieren 

De wetgeving op gebied van toegankelijkheid en privacy blijft zichzelf doorontwikkelen en dat heeft gevolgen voor 

de webformulieren. Deze moeten regelmatig bij de leverancier worden aangepast om aan wet- en regelgeving te 

blijven voldoen. Dit zorgt voor een stijging van de lasten van € 20.000. 

 

Herijking indirecte personeelslasten  

De indirecte personeelslasten, zoals reiskosten woon-werk en consignatievergoedingen, zijn verhoogd met  

€ 70.786. In de afgelopen jaren zijn deze kosten niet meegegroeid met de groei van de organisatie. 

 

Herijking telefonie en overstap provider 

Het huidige contract met de leverancier van de digitale telefooncentrale loopt af. In 2020 gaan wij over naar een 

nieuwe aanbieder. Voor het ontvlechten bij de huidige leverancier, het aansluiten op de nieuwe centrale en de 

tijdelijke samenloop van beide leveranciers is er een incidentele stijging van de lasten van € 40.000. Daarnaast 

stijgen de lasten van data- en telecommunicatie met € 30.000 doordat de formatie in de afgelopen jaren is 

gestegen. 

 

Vertraging verhuur bestuurlijk centrum Breukelen 

In de Programmabegroting 2019 was er rekening gehouden met de verhuur van het bestuurlijk centrum 

Breukelen. Door vertraging in de verbouwing worden deze huurinkomsten niet gerealiseerd in 2020. 

 

Begraafplaats onderhoud 

In 2018 is een beleidsvoorstel gemaakt over de gemeentelijke begraafplaatsen. Dit voorstel beschreef een aantal 

maatregelen om de exploitatie(lasten) van de begraafplaatsen te verbeteren. De toenmalige portefeuillehouder 

heeft dit voorstel om, onder meer, te onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties zouden zijn van het 

op afstand zetten (zelfbeheer) van enkele kleine begraafplaatsen ingetrokken. Dit gebeurde nadat door de 

commissie werd geconstateerd dat uit inspraakreacties bleek dat er al op voorhand sprake was van onvoldoende 

draagvlak. Door het niet afstoten van enkele kleine begraafplaatsen, en daarmee het onderhoud, is er in 2020 

een tekort op de onderhoudsbudgetten van € 50.000. 

 

Frictiekosten Jeugdzorg 

In 2019 beëindigen wij de samenwerking met onze huidige Jeugdzorgverstrekker. Dit betekent dat de jeugd- en 

gezinshulp in Stichtse Vecht per 1 september 2019 overgenomen wordt door een nieuwe Jeugdzorgverstrekker. 

Dit duurt in ieder geval tot de nieuwe aanbesteding per 2021 van kracht is. Voor de frictiekosten, die wij hierdoor 

voorzien in 2020, is een bedrag van € 110.000 opgenomen in de begroting. 

 

Beheerskosten inkomensvoorzieningen 

De beheerskosten inkomensvoorzieningen zijn technisch verwerkt tot en met 2022. Dit budget is structureel 

beschikbaar gesteld en had meerjarig doorgevoerd moeten worden. 

 

Onafhankelijk cliëntondersteuning 

De kosten voor onafhankelijk cliëntondersteuning zijn technisch verwerkt tot en met 2022. Dit budget is 

structureel beschikbaar gesteld en had meerjarig doorgevoerd moeten worden. 

 

Aanpassing investeringen stelpost Onderwijs huisvesting 

In 2017 is de stelpost Onderwijshuisvesting middels raadsbesluit in het leven geroepen. Het doel van deze 

stelpost is om lasten voor Onderwijshuisvesting middels deze stelpost te dekken. Denk hierbij aan kapitaallasten 

welke samenhangen met (ver)bouwkosten van schoolgebouwen, maar ook incidentele kosten uit het 

Onderwijshuisvestingsprogramma. Destijds zijn de kapitaallasten van schoolgebouwen, welke in toekomstige 

jaren middels deze stelpost gedekt dienden te worden, gelijk meerjarig van deze stelpost afgeraamd. Op deze 

wijze is het beschikbare budget structureel verlaagd. Tegenwoordig zijn een aantal van de geplande 

investeringen uitgesteld en de bijbehorende kapitaallasten vrijgevallen. Het budget van de stelpost is echter niet 

gecorrigeerd. Middels deze meerjarige aanpassing herstellen wij het budget van de stelpost in lijn met het 

raadsbesluit. 
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Voorstel dekking negatief saldo 2020 

 

Onderstaand doen wij u het voorstel om het tekort incidenteel te dekken over 2020.  

 
 

Zoals hierboven is toegelicht, onder de ontwikkeling financieel meerjarenperspectief 2020-2023, bedragen de 

kosten voor uitvoering van deze motie structureel € 160.000. Omdat dit nieuw beleid betreft verwachten wij voor 

de startfase in 2020 € 80.000 nodig te hebben, vanaf 2021 structureel € 160.000. 

 

Stichtse Vecht focust op kwaliteitstoerisme. Wij merken een toename van toeristen en de steeds grotere 

aantrekkingskracht van onze gemeente. Om hierop te anticiperen willen wij hierin investeren.  Onze 

toeristenbelasting is de afgelopen jaren alleen geïndexeerd met de inflatie. Ons voorstel is om de 

toeristenbelasting met € 0,30 te verhogen naar € 1,65. In 2020 geeft dit een voordeel van  

€ 53.692 vanaf 2021 gaan wij deze extra opbrengsten bovendien inzetten om ons beleid te verbeteren.  

 

Onder de noodzakelijke aanpassingen is opgenomen de aanpassing investeringen stelpost Onderwijs 

huisvesting. Voorgesteld wordt om de investering voor 1 jaar te temporiseren.  

 

Voor 2020 zetten wij in op meer draagvlak en ondersteuning van initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De 

uitvoering van de routekaart duurzaamheid is daarom pas in 2021 aan de orde. Dit levert een besparing van  

€ 200.000 op. Uiteraard werken wij in 2020 ook gewoon door aan de verplichtingen die ons door het Rijk zijn 

opgelegd. 

 

In de Programmabegroting is een storting opgenomen in de voorziening wegen van €  2.609.107. We hebben 

ruimte gevonden om deze eenmalig te verlagen naar € 2.459.107. De voorziening wegen is voor toekomstig groot 

onderhoud wegen. Deze eenmalige onttrekking zullen de voor 2020 geplande werkzaamheden niet in de weg 

staan en vloeien in de jaren 2021 en 2022 weer terug in de voorziening. 

 

In de Kadernota 2020 heeft u besloten om de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering incidenteel te verlagen 

van € 951.000 naar € 634.000. Het voorstel is om deze stelpost verder te verlagen met € 57.066 naar € 576.934 

om het jaar 2020 sluitend te maken. Hierdoor verlaagt het weerstandsratio van 1,83 naar 1,82. Dit is nog ruim 

voldoende. De vastgestelde norm “ruim voldoende” door uw raad bedraagt tussen 1,4 en 2,0. 
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4. Programma’s 
 

Leeswijzer 
 

Binnen de programma’s treft u de beantwoording op de 3 W-vragen: 

 

1. Wat willen wij bereiken tot en met 2022? 

2. Wat gaan wij hiervoor doen in 2020? 

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 2020 ten opzichte van 2019 

op het niveau van het taakveld waarbij de afwijking > € 50.000 is of politiek relevant. Wij lichten de lasten en 

baten apart toe. 

 

Inflatiecorrectie 

Wij hebben een inflatiecorrectie doorgevoerd van 1,5% op prijsgevoelige budgetten. Binnen de programma’s 

lichten wij deze inflatiecorrectie niet separaat toe. 

 

Personeelslasten 

De begrote personeelslasten bestaan uit: 

 

 Directe personeelslasten (salarissen) 

 Indirecte personeelslasten (BHV, reiskosten etc.) 

 Inhuur ten laste van exploitatiebudgetten 

 

De VNG en de vakbonden hebben een principeakkoord over de nieuwe cao-gemeentepersoneel. De cao loopt 

van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. In 2019 zijn de salarissen per 1 oktober gestegen met 3,25% en in 2020 

stijgen de salarissen per 1 januari met 1%, per 1 juli met 1% en per 1 oktober met 1%. Binnen de programma’s 

lichten wij deze stijgingen niet separaat toe. 

 

De directe personeelskosten kunnen wijzigen als gevolg van budgetneutrale teamoverstijgende 

formatiewijzigingen of teamoverstijgende herziening van taken. Binnen de programma’s lichten wij deze 

wijzigingen niet separaat toe. 

 

In deze Programmabegroting lichten wij, binnen de programma’s, voor wat betreft de personeelslasten, mits aan 

de orde, de volgende wijzigingen toe: 

 

 De autonome ontwikkelingen met betrekking tot de directe personeelslasten 

 Wijzigingen in de indirecte personeelslasten 

 Wijzigingen in de inhuurbudgetten 

 

Ook hierbij geldt dat wij een toelichting geven op het verschil in budget 2020 ten opzichte van 2019 op het niveau 

van het taakveld waarbij de afwijking > € 50.000 is of politiek relevant.  

 

Verplichte indicatoren 

In tegenstelling tot voorgaande Programmabegrotingen vermelden wij de door het Rijk verplicht op te nemen 

indicatoren niet meer apart in het betreffende programma, maar in een aparte bijlage bij deze 

Programmabegroting 2020 (Zie pagina 96). 
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4.1 Bestuur 
 

Wat willen wij bereiken tot en met 2022? 
 

Een nieuwe bestuursstijl, een financieel gezonde gemeente en een moderne ambtelijke organisatie voor 

onze inwoner. 

 

 

Wat gaan wij daarvoor doen in 2020? 
 

Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners 

 Met het digitaliseren van oude bouwdossiers zorgen wij 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 andere vergunningaanvragen en hoeven niet meer fysiek naar 

het gemeentehuis te komen.  

 De verbouwing van de publiekshal wordt afgerond. Als de hal gereed is, worden er gastvrouwen en -heren 

ingezet.  

 Het actief promoten van huwelijken wordt voortgezet. Tevens zal een evaluatie plaatsvinden van het 

verbeterde proces en de werking van de aangeschafte software. Waar nodig worden vervolgens 

aanpassingen gedaan om het proces (en/of de software) nog meer te automatiseren en digitaliseren. 

 De aansluiting op de Mijn Overheid Berichten box wordt gerealiseerd. 

 Er wordt een aansluiting met een extern callcenter gemaakt, waardoor inwoners ook buiten openingstijden 

met vragen bij onze gemeente terecht kunnen. 

Een moderne 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 -    

wij 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 wij 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 niet omhoog.  

Leges en heffingen zijn maximaal kostendekkend. 
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 Om aan de verwachting van een betrouwbare overheid te kunnen voldoen gaan wij op integrale wijze fraude 

bestrijden en fors inzetten op het terugdringen van briefadressen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met 

Ondermijning en het Sociaal domein. Wij zetten extra mankracht in op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, 

adresonderzoeken en het terugdringen van onterechte briefadressen.  

 In samenwerking met de gegunde partij van de VNG-aanbesteding GTConnect gaan wij de integrale 

telecommunicatievoorziening vervangen. Hiermee kunnen wij onze (tele)communicatie naar inwoners en 

bedrijven verder optimaliseren. 

 Wij verbeteren de archivering van bestaande digitale dossiers, zodat jaarlijks vernietigd kan worden wat 

archief wettelijk vernietigd moet worden.  

 Wij gaan diverse beheerssystemen migreren naar de Cloud. Ook gaan wij de haalbaarheid onderzoeken om 

per januari 2021 het eigen datacenter uit te faseren en de IT-infrastructuur naar de Cloud over te brengen. 

En gaan wij in samenwerking met andere gemeenten, opdracht geven voor het ontwikkelen van ten minste 1 

applicatie die voldoet aan de Common Ground specificaties.  

 Het Zaak- en Document Management Systeem wordt opnieuw – Europees – aanbesteed, inclusief een 

aantal belangrijke en complexe koppelingen.  

 Wij gaan aansluiten op het landelijke portaal van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Hierin worden 

tevens de nieuwe werkprocessen volgens de Omgevingswet vastgelegd. 

 Vanaf 2021 moeten wij zelf een rechtmatigheidsverklaring (In Control Statement) afgeven in de jaarstukken. 

Om dit goed voor te bereiden richten wij het proces en de organisatie daarop al in. 

 

Een nieuwe bestuursstijl 

 Wij werken met de regiogemeenten in U10 verband samen bij het realiseren van de grote maatschappelijke 

opgaven als woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en 

ontwikkeling van groen en landschap. Wij doen dit door: 

o Vervolg te geven aan Panorama Stichtse Vecht (raadsconferentie 2019); 

o Een actieve ambtelijke bijdrage (vanuit meerdere disciplines) te leveren aan de voorbereidingsgroepen 

van de Bestuurstafels U10; 

o Deel te nemen aan de Bestuurstafels U10.  

 Een transparante stijl van besturen vraagt om transparant met elkaar in gesprek te blijven over het belang 

van integer handelen en integriteit als onderdeel van betrouwbaar en professioneel functioneren, bestuurlijk 

en ambtelijk. Wij doen dit door workshops te organiseren maar ook beleid te ontwikkelen. Verder actualiseren 

wij diverse regelingen om zo mensen te beschermen tegen mogelijke integriteitsrisico’s. Eventuele 

meldingen worden zorgvuldig onderzocht.  

 De werkgroep participatie krijgt meer vorm en werkt organisatiebreed aan burgerparticipatie over alle 

beleidsvelden. Hier wordt actief de samenwerking met de pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing gezocht. De 

participatiewerkgroep levert in 2020 een herzien participatiekader op. Eveneens wordt geëxperimenteerd met 

nieuwe vormen van participatie, passend bij de eisen van de Omgevingswet en de inwoners en 

ondernemers. Dit vraagt een doorontwikkeling van de capaciteiten van de organisatie.  

 Wij gaan innovatieve trajecten samen met inwoners en ondernemers voortzetten, zoals de inzet van het 

ruimtelijk ontwikkelingsspel.  

 Wij geven uitvoering aan de Direct Duidelijk Deal met het interne project Duidelijke taal, door onze uitgaande 

brieven te verbeteren, onze producten op de website zo makkelijk en toegankelijk mogelijk beschikbaar te 

maken. Wij staan open voor feedback van inwoners en nodigen hen uit om wanneer zij onze 

communicatiemiddelen niet begrijpen, ons hier actief op aan te spreken.  

 Wij gaan minimaal de helft van onze externe communicatie met beeld ondersteunen, bijvoorbeeld met 

fotografie, getekend beeld of video.  

 De webcare (online klantenservice) en het MediaLab ontwikkelen we verder door, met nauwe samenwerking 

tussen het Klant Contact Centrum en Communicatie. We bereiken meer doelgroepen door aan te sluiten bij 

bestaande online kanalen en door op de juiste kanalen berichten te posten. LinkedIn en Instagram passen bij 

onze online groei en krijgen een belangrijkere rol. 

 De nieuwe website wordt verder doorontwikkeld en voldoet aan onze hoge ambitie op het gebied van 

toegankelijkheid.  

 Wij gaan ons dataplatform uitbreiden met nieuwe open data sets, waarop meer dan 40 sets geplaatst zijn. Dit 

zal in 2020 uitgebreid worden. 
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Een financieel gezonde gemeente 

 Wij zorgen te allen tijde voor een sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief. 

 Jaarlijks melden wij bij de jaarrekening of het mogelijk is om het investeringsfonds op te hogen met incidenteel 

overschot. Uw raad beslist over de besteding van het investeringsfonds. 

 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 R2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 

Waardering dienstverlening  E KCM - 8,2 8,3 8,1 8,2 8,2 

Aantal klachten  E Meting - 75 72 68 65 65 

Klanttevredenheid afhandeling klachten E KCM - 6,5 6,7 6,9 7,2 7,2 

Aantal complimenten  E Meting - 10 11 12 15 17 

Website   

Aantal digitaal aangevraagde producten E Meting - 28.500  34.500  38.000  40.000  42.000  

% Digitaal aangevraagde producten P Meting 71% 75% 76% 77% 78% 78% 

Klanttevredenheid vindbaarheid en kwaliteit van 

Informatie op website 
E/P KCM 6,0  6,5  7,0  7,2  7,5 7,6 

Telefonie   

% Telefonische bereikbaarheid op algemeen 

nummer 
P CCM 

87% 89% 90% 90% 90% 90% 

% Klanten dat direct telefonisch wordt geholpen 

door 1e lijn KCC 
P KCS 

78% 75% 75% 75% 75% 75% 

Klanttevredenheid telefonische dienstverlening E KCM 8,3  8,1  8,1  8,2  8,3 8,3 

Klanttevredenheid WhatsApp (nieuw) E KCM - 7,5  7,6  7,7  7,8  7,8 

Klanttevredenheid Email (nieuw) E KCM - 6,7  6,9  7,2  7,5 7,5 

Balie   

Klanttevredenheid balie dienstverlening E KCM 8,7  8,5  8,7  8,7  8,7 8,7 

Aantal geboekte betaalde huwelijken E Meting - 345  350  355  360  365  

Klanttevredenheid huwelijken E KCM - 8,5  8,5  8,5  8,5  8,5  

Communicatie   

Aantal in te zetten digitale 

communicatiemiddelen 
P Meting 

10  11  9  9  

9  10  

Aantal volgers digitale communicatiemiddelen* E Meting 13.600  7.900  13.000  13.500  14.000  15.000  

 

Toelichting 

Het aantal volgers op kanalen als Facebook en Twitter is stabiel. Wij constateren dat de nieuwsbrief achter blijft 

bij de overige kanalen – niet qua volgers, maar qua impact en “doorkliks”. Dit is een trend die je overal ziet; 

“levende” media waar op gereageerd kan worden heeft de voorkeur boven eenzijdige zend-communicatie die in 

de mailbox komt. Komende periode wordt daarom onderzocht of de nieuwsbrief nog wel voldoende meerwaarde 

biedt. Kanalen waar nog veel groeipotentie in zit, en die duidelijk een nieuwe groep volgers activeert zijn LinkedIn 

en Instagram. Hier wordt de komende periode op ingezet. Zo zorgen we ervoor dat wij het beste resultaat uit al 

onze online kanalen halen en dat wij onze boodschap met de juiste doelgroep delen. De sociale media kanalen 

Pinterest en Snapchat passen minder bij onze communicatiedoelen en komen te vervallen. Deze sluiten 

onvoldoende aan bij ons en onze volgers. 
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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. 

 

 
 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 310.050. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe. 

 

Regionale samenwerking 

In de Kadernota 2020 heeft uw raad besloten om een incidenteel bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen 

voor capaciteit voor het ontwikkelen en uitvoeren van de regionale strategie. Daarnaast zijn er in 2019 in U10 

verband twee nieuwe samenwerkingen ontstaan: Ruimtelijk Economisch Perspectief U10 (REP U10) en 

Regionale Energie Strategie U10 (RES U10), onze bijdrage hieraan is € 37.105 respectievelijk € 16.397.  

 

Verbouwing raadzaal 

In het raadsvoorstel van 19 december 2017 heeft uw raad ingestemd om de advieskosten voor de verbouwing en 

inrichting van het Koetshuis incidenteel in 2020 te verhogen met € 45.250. 

  

 
 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 136.085. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat in 2019 

extra kosten waren begroot voor 3 verkiezingen voor een bedrag van € 94.141. 

 

  

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023

Lasten 24.974.039    25.867.780    25.718.792    26.584.897    28.544.679    

Baten -92.867.605   -96.633.589   -98.189.665   -99.493.920   -101.993.740 

Geraamde saldo van baten en lasten -67.893.566   -70.765.809   -72.470.873   -72.909.023   -73.449.061   

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves 160.000         -                     -                     14.153           14.153           

Onttrekking aan reserves -300.152        -366.635        -216.635        -243.945        -243.945        

Saldo mutaties reserves -140.152        -366.635        -216.635        -229.792        -229.792        

Geraamde resultaat -68.033.718   -71.132.444   -72.687.508   -73.138.815   -73.678.853   

Bestuur

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Bestuur 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 2.205.247      2.299.530      2.337.008      2.337.008      2.337.008      

Kapitaallasten 62.085           56.572           176.148         173.709         172.012         

Overige lasten 1.462.964      1.773.014      1.569.101      1.569.101      1.569.101      

Totaal lasten 3.730.296      4.129.116      4.082.257      4.079.818      4.078.121      

Totaal baten -                     -46.371          -40.640          -40.640          -40.640          

Saldo 3.730.296      4.082.745      4.041.617      4.039.178      4.037.481      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Burgerzaken 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 1.202.407      1.029.079      985.722         985.722         985.722         

Overige lasten 740.905         604.820         620.746         638.532         591.522         

Totaal lasten 1.943.312      1.633.899      1.606.468      1.624.254      1.577.244      

Totaal baten -886.360        -858.851        -873.950        -878.955        -776.785        

Saldo 1.056.952      775.048         732.518         745.299         800.459         
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Toegerekende personeelslasten 

In de Kadernota 2020 heeft uw raad besloten om vanaf 2020 € 100.000 beschikbaar te stellen voor het inkoop- 

en aanbestedingsproces. Daarnaast zijn de indirecte personeelslasten, zoals reiskosten woon-werk en 

consignatievergoedingen, verhoogd met € 70.786. In de afgelopen jaren zijn deze kosten niet meegegroeid met 

de groei van de organisatie. 

 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 259.195. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe. 

 

Juridische zaken 

De laatste jaren zien wij ontwikkelingen die een toename van de diensten van onze huisadvocaat teweeg 

brengen. De belangrijkste zijn het toegenomen aantal aanbestedingen en de aandacht voor de procedurele en/of 

juridische aspecten daarvan, die specialistische kennis vereisen die wij als gemeente niet of onvoldoende in huis 

hebben. Daarnaast is er een toename van civielrechtelijke zaken. Dit zorgt voor een stijging van de lasten van  

€ 50.000. 

 

Webformulieren 

De wetgeving op gebied van toegankelijkheid en privacy blijft zichzelf doorontwikkelen en dat heeft gevolgen voor 

de webformulieren. Deze moeten regelmatig bij de leverancier worden aangepast om aan wet- en regelgeving te 

blijven voldoen. Dit zorgt voor een stijging van de lasten van € 20.000. 

 

Telefonie 

Het huidige contract met de leverancier van de digitale telefooncentrale loopt af. In 2020 gaan wij over naar een 

nieuwe aanbieder. Voor het ontvlechten bij de huidige leverancier, het aansluiten op de nieuwe centrale en de 

tijdelijke samenloop van beide leveranciers is er een incidentele stijging van de lasten van € 40.000. Daarnaast 

stijgen de lasten van data- en telecommunicatie met € 30.000 doordat de formatie in de afgelopen jaren is 

gestegen. 

 

Kadernota overhead 

In de Kadernota 2020 heeft uw raad besloten om vanaf 2020 de volgende budgetten beschikbaar te stellen: 

 € 40.000 voor de kosten van het inmeten van basisregistraties voor de Basisregistratie Grootschalige 

Topografie (BGT); 

 € 30.000 voor het koppelen van applicaties en data met een nieuwe applicatie, waardoor koppelingen 

efficiënter gerealiseerd worden en welke de Common Ground-beweging van VNG Realisatie 

ondersteunt; 

 € 15.000 voor een password-manager tool; 

 € 25.000 voor GGI-veilig (gemeenschappelijke gemeentelijke infrastructuur). 

 

  

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Overhead 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 11.692.538    12.267.735    12.415.665    12.440.778    12.439.946    

Kapitaallasten 1.090.151      1.109.583      885.730         857.635         927.981         

Overige lasten 6.057.579      6.316.774      6.515.580      6.512.389      6.153.035      

Totaal lasten 18.840.268    19.694.092    19.816.975    19.810.802    19.520.962    

Totaal baten -307.017        -307.033        -6.784            -6.740            -6.696            

Saldo 18.533.251    19.387.059    19.810.191    19.804.062    19.514.266    
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Kapitaallasten 

Binnen dit taakveld dalen de toegerekende kapitaallasten met € 249.997. Dit wordt voor € 251.313 veroorzaakt 

door het opnieuw vaststellen van het interne rentepercentage. Het Besluit Begroting en Verantwoorden (BBV) 

schrijft voor dat ieder jaar de toegepaste interne rekenrente moet worden herberekend. In 2020 bedraagt het 

percentage 1%. In 2019 was dit percentage nog 1,3%. Voor de berekening verwijzen wij u naar de paragraaf 

Financiering. Hierdoor worden er minder rentelasten doorbelast naar de taakvelden. 

 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 237.227. Dit komt grotendeels doordat wij de afgelopen jaren 

verschillende leningen op de kapitaalmarkt hebben aangetrokken. De leningen zijn aangetrokken tegen een 

substantieel lagere rente waardoor de rentelasten op langlopende geldleningen 

 € 187.227 lager zijn. Ook is de rente op de geldmarkt nog steeds negatief waardoor er in 2020 nauwelijks 

kortlopende rentelasten te verwachten zijn. De rente hebben wij daarom voor 2020 verlaagd met € 50.000 en 

begroot op € 0. 

 

Baten  

Binnen dit taakveld dalen de baten met € 294.327. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe. 

 

Dividend 

Voor het jaar 2020 zal het uit te keren dividend door de BNG en Vitens naar verwachting € 51.909 respectievelijk 

€ 31.031 stijgen. 

 

Interne rente riolering 

In de Programmabegroting 2019 hebben wij de interne rente riolering aangepast, waardoor de baten in 2020 ten 

opzichte van 2019 dalen met € 334.743.  

  

 
 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 141.603. Dit komt doordat de bijdrage aan de 

Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) lager is dan van de 

Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (BSWW). 

 

Baten  

Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 206.746 door de toegepaste inflatiecorrectie van 1,5%.  

 

  

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Treasury 2019 2020 2021 2022 2023

Kapitaallasten -2.135.727     -1.885.730     -2.244.886     -2.591.625     -2.670.195     

Overige lasten 1.510.109      1.272.882      1.260.060      1.258.920      1.296.361      

Totaal lasten -625.618        -612.848        -984.826        -1.332.705     -1.373.834     

Totaal baten -532.556        -238.229        -273.049        -244.412        -242.674        

Saldo -1.158.174     -851.077        -1.257.875     -1.577.117     -1.616.508     

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Belastingen 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 13.950           33.293           33.709           33.709           33.709           

Overige lasten 1.041.831      900.228         903.959         917.019         922.616         

Totaal lasten 1.055.781      933.521         937.668         950.728         956.325         

Totaal baten -13.615.764   -13.822.510   -13.822.510   -13.822.510   -13.822.510   

Saldo -12.559.983   -12.888.989   -12.884.842   -12.871.782   -12.866.185   



18 
 

 
 

Baten  

Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 2.547.455. De ramingen van de Algemene uitkering zijn gebaseerd op 

de Meicirculaire 2019 van het Gemeentefonds. Zoals onder andere beschreven in het raadsvoorstel bij de 

Meicirculaire 2019 is er een stelselwijziging voor de toevoeging aan de Algemene uitkering vanuit het BTW 

Compensatiefonds doorgevoerd. Om toch een evenwichtig financieel meerjarenbeleid te voeren houden wij in de 

ramingen vanaf 2019 rekening met deze verwachte toevoeging aan de Algemene uitkering. Voor 2020 bedraagt 

deze ramingen ongeveer € 1 miljoen. Wij bezien op basis van de Septembercirculaire 2019 of bijstelling van deze 

ramingen noodzakelijk is. De laatste accresontwikkelingen van de Septembercirculaire 2019 nemen wij via een 

afzonderlijk raadsvoorstel en begrotingswijziging op in de Programmabegroting 2020. 

 

 
 

Overige lasten 

Uw raad heeft via de Kadernota 2020 besloten om de stelpost onvoorzien te begroten op € 90.000. 

 

Baten  

Uw raad heeft via de Kadernota 2020 besloten om de stelpost “Achteruitgang Algemene uitkering” in 2020 en 

2021 incidenteel te verlagen naar € 634.000.  

 

 
 

Toevoeging aan reserves 

Binnen dit programma voegen wij in 2020 niets toe aan reserves. 

 

Onttrekking aan reserves 

In de Kadernota 2020 heeft uw raad besloten om een incidenteel bedrag van € 150.000 te onttrekken aan de 

Algemene Reserve voor capaciteit voor het ontwikkelen en uitvoeren van de regionale strategie en om bij te 

dragen aan de kosten van de uitvoeringskracht van de U10. Verder wordt € 216.635 onttrokken aan de 

kapitaaldekkingsreserves om diverse kapitaallasten uit dit programma te dekken. 

 

  

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Algemene uitkering 2019 2020 2021 2022 2023

Totaal baten -79.447.140   -81.994.595   -83.806.732   -85.451.663   -88.055.435   

Saldo -79.447.140   -81.994.595   -83.806.732   -85.451.663   -88.055.435   

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Overige baten en lasten (stelposten) 2019 2020 2021 2022 2023

Overige lasten 30.000           90.000           260.250         1.452.000      3.785.861      

Totaal lasten 30.000           90.000           260.250         1.452.000      3.785.861      

Totaal baten 1.921.232      634.000         634.000         951.000         951.000         

Saldo 1.951.232      724.000         894.250         2.403.000      4.736.861      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Mutaties reserves 2019 2020 2021 2022 2023

Toevoeging aan reserves 160.000         -                     -                     14.153           14.153           

Onttrekking aan reserves -300.152        -366.635        -216.635        -243.945        -243.945        

Saldo -140.152        -366.635        -216.635        -229.792        -229.792        
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4.2 Veiligheid 
 

Wat willen wij bereiken tot en met 2022?   
 

Een veilige gemeente voor iedereen. 

 

Wat gaan wij daarvoor doen in 2020? 

 Wij geven uitvoering aan de doelen  zoals deze zijn vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2019 – 20221.  

 Wij stimuleren en faciliteren maatschappelijke betrokkenheid waarbij zelfredzaamheid voorop staat. 

 De Persoonsgerichte Aanpak wordt ingezet voor personen met complexe problematiek, met als doel om 

overlast en criminaliteit terug te dringen. De samenwerking met Sociaal domein wordt nader uitgewerkt, 

evenals de samenwerking in de regio. 

 Wij onderzoeken de inzet van flexibel cameratoezicht op effectiviteit. 

 Wij blijven inzetten op de preventie van Cybercrime. 

Voor het behoud van het veiligheidsniveau is de opgave om de huidige aanpak uit te breiden, met inzet van 

nieuwe methodes. Wij besteden weer meer aandacht aan wijkgerichte preventie en treden repressief op waar 

het moet. In geval van calamiteiten reageren wij op passende wijze. 

Wij zetten de uitvoering van het Plan van aanpak Ondermijning2 voort en bouwen verder op de resultaten van 

2019. Er zal aandacht blijven voor het vergroten van de bewustwording en de weerbaarheid door bestuurders, 

professionals en inwoners minder handelingsverlegen te maken en tegelijkertijd het melden van ondermijning 

te stimuleren. Naast de intensivering van toezicht houden en handhaven zal specifiek worden ingezet op het 

verstoren van het drugsnetwerk.  

 Wij houden de lokale crisisorganisatie optimaal door ook in 2020 een oefening te organiseren.  

 

Effect- en prestatie-indicatoren 
Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron R2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 

Totale criminaliteit per 1.000 inwoners E Monitor 
 

 

42,3 42,3 42,3 42,3 

Aantal nieuwe aanmeldingen per jaar voor de 

Persoonsgerichte Aanpak 
E IVP SV 

 

 

10 10 10 10 

Ondermijning risicolocaties* P IVP SV 
 

 

2 2 2   

Aantal nieuwe signalen Ondermijning E IVP SV 
 

 

15 15 15 15 

Aantal meldingen jeugdoverlast P RVS 
 

 

260 260 260 260 

Aantal WhatsAppgroepen P IVP SV     60 60 60 60 

 

Toelichting 

 Voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 hebben wij de indicatoren van dit programma 

aangepast, zodat de indicatoren beter aansluiten op dit nieuwe IVP. 

 De indicator “ ondermijning risicolocaties” geeft het aantal per jaar aan. In totaal 6 locaties over de periode 

2020 tot en met 2022 (2 per jaar). 

 Omdat de cijfers over 2018 zo laag waren, hebben wij in het IVP 2019-2022 aangegeven dat wij deze cijfers 

over de periode 2019-2022 willen behouden. 

 

 

 

                                                      
1 Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022, vastgesteld op 18 december 2018 door uw Raad. 
2  Plan van aanpak Ondermijning, vastgesteld op 11 december 2018 door ons College. 

 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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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 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten in 2020 met € 116.731. Onderstaand lichten wij de grootste 

verschillen toe. 

 

Veiligheidsregio Utrecht 

Uw raad heeft via de Kadernota 2020 ingestemd met de stijging van onze geraamde bijdrage aan de 

Veiligheidsregio Utrecht met € 189.000 vanaf 2020. Ten opzichte van de begroting 2019 stijgt onze bijdrage dan 

met € 107.000. Deze bijstelling betrof onder andere loon-en prijsontwikkelingen en een aantal (onvermijdelijke) 

beleidsontwikkelingen.  

 

Persoonsgerichte aanpak 

Zoals beschreven in de vastgestelde Kadernota 2020, is het voor een effectieve werkwijze en om veilig te kunnen 

werken met privacygevoelige gegevens noodzakelijk een informatiesysteem aan te schaffen. Dit systeem zal door 

de verschillende partners in het casusoverleg worden gebruikt om op casusniveau informatie en 

persoonsgegevens te kunnen delen en heeft tot doel het kunnen voeren van een effectieve regie. De kosten 

hiervan bedragen € 10.000 per jaar. 

 

Huur brandkranen 

Via de Kadernota 2020 informeerden wij u over de voor de komende jaren verwachte onder uitputting met  

€ 20.000 van het budget huur brandkranen. Vitens heeft vanwege aangepaste landelijke regelgeving haar 

tarieven moeten aanpassen. De tarieven mogen nu maximaal kostendekkend zijn. Hierdoor kunnen de tarieven, 

afgezien van de indexatie, over de jaren fluctueren. De aanleg en het onderhoud van openbare brandkranen is 

opgenomen onder programma Fysiek. 

 

  

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023

Lasten 6.286.276      6.112.826      6.316.853      6.399.335      6.361.313      

Baten -46.328          -47.015          -47.015          -47.015          -47.015          

Geraamde saldo van baten en lasten 6.239.948      6.065.811      6.269.838      6.352.320      6.314.298      

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves -                     -                     -                     -                     -                     

Onttrekking aan reserves -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          

Saldo mutaties reserves -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          

Geraamde resultaat 6.213.897      6.039.760      6.243.787      6.326.269      6.288.247      

Veiligheid

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Crisisbeheersing en brandweer 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 93.442           67.186           68.025           68.025           68.025           

Kapitaallasten 252.567         250.095         428.207         424.881         421.555         

Overige lasten 4.062.379      4.179.110      4.161.203      4.247.203      4.278.110      

Totaal lasten 4.408.388      4.496.391      4.657.435      4.740.109      4.767.690      

Totaal baten -8.811            -8.935            -8.935            -8.935            -8.935            

Saldo 4.399.577      4.487.456      4.648.500      4.731.174      4.758.755      
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Overige lasten 

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten in 2020 met € 308.554.  

Op 5 maart 2019 heeft uw raad ingestemd met het doen van een beroep op de suppletie-uitkering voor de 

meerkosten van het opsporen en ruimen van gesprongen explosieven (kortweg bommenregeling) bij de sanering 

van het Slijk door het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Wij informeerden u bij de Meicirculaire 2019 van het 

Gemeentefonds dat de aanvraag van € 270.461 in 2019 volledig is gehonoreerd. Deze compensatie van de door 

het Waterschap gemaakte kosten, is na de vaststelling van de 6e begrotingswijziging van 2019 aan hen 

beschikbaar gesteld.  

 

 
 

Voor dit taakveld is geen nadere toelichting nodig, omdat de onttrekking aan reserves niet is gewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Openbare orde en veiligheid 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 968.925         1.012.705      1.019.332      1.019.332      985.293         

Kapitaallasten 11.782           15.103           20.088           19.896           19.703           

Overige lasten 897.181         588.627         619.998         619.998         588.627         

Totaal lasten 1.877.888      1.616.435      1.659.418      1.659.226      1.593.623      

Totaal baten -37.517          -38.080          -38.080          -38.080          -38.080          

Saldo 1.840.371      1.578.355      1.621.338      1.621.146      1.555.543      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Mutaties reserves 2019 2020 2021 2022 2023

Toevoeging aan reserves -                     -                     -                     -                     -                     

Onttrekking aan reserves -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          

Saldo -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          
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4.3 Fysiek 
 

Wat willen wij bereiken tot en met 2022?  
 

Een duurzame evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling 

 

Wat gaan wij daarvoor doen in 2020? 
Klimaat  

 

 Voor de komende twaalf jaar is de routekaart een levend document en geen vaststaand programma.Elk jaar 

stellen wij een werkprogramma op met de routekaart als basis inclusief uitvoeringsprogramma. 

 In 2020 doen wij in samenwerking met de waterschappen onderzoek naar droogte, hittestress en 

bodemdaling als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast starten en vervolgen wij de 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. Wij starten 

met diverse pilots en monitoren de resultaten nauwgezet, zodat wij weten of wij op koers liggen wat betreft 

onze ambitie: klimaatneutraal in 2030. 

 Wij richten ons op besparing van energie, zorgvuldig omgaan met budgetten voor duurzaamheid en wij 

zoeken actief de samenwerking in de regio om te werken aan onze ambities.  

 Wij benutten beschikbare subsidies. 

 De gemeentelijke organisatie moet het goede voorbeeld geven en werkt in 2022 klimaatneutraal. Het daartoe 

vastgestelde uitvoeringsplan voeren wij uit.  

 Voor het gemeentelijk vastgoed geldt dat wij gedetailleerder in beeld brengen welke kosten en maatregelen 

gepaard gaan met verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.  

 Op basis van de in 2019 vastgestelde startnotitie werken wij de Regionale Energie Strategie uit.  

 Wij 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. Samen met bewoners, 

bedrijven en instellingen gaan wij werken aan een plan om onze gemeente wijk voor wijk aardgasvrij te 

maken. Uiterlijk in 2021 leggen wij dit plan voor aan uw raad. 

 

Klimaat 

 De gemeente1) is klimaatneutraal2) in 2030. 

 De gemeentelijke organisatie werkt klimaatneutraal2) in 2022. 
1) Met de gemeente bedoelen wij het totale grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht. 

2) Met klimaatneutraal bedoelen wij 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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Openbare ruimte 

 In 2018 en 2019 bleek dat de nieuwe wijze van beheer van de openbare ruimte niet bracht wat inwoners 

daarvan verwachtten. Door interpretatieverschillen tussen onze gemeente en de groenaannemer was het 

groenbeheer niet optimaal. Die problemen hebben wij ondervangen door overeenkomst aan te passen en 

extra geld beschikbaar te stellen. Voor 2020 is een verhoging van het budget groenbeheer opgenomen van 

structureel € 400.000. Wij verwachten hiermee de noodzakelijke en wenselijk geachte verbeterslag met 

betrekking tot het groenonderhoud te kunnen maken.  

 

Afval  

 In 2020 gaan wij verder met de uitrol van het project omgekeerd inzamelen in de kernen Breukelen, Nieuwer 

ter Aa en Kockengen. 

 Op basis van de door u vastgestelde voorkeurslocatie (s) voor het oprichten van een nieuw 

afvalscheidingsstation starten wij met de voorbereiding.  

 

Wonen 

 Op 2 juli 2019 heeft uw raad de geactualiseerde woonvisie. Daarbij zijn de uitgangspunten vastgesteld voor 

de woningbouwplanning in de komende jaren zowel qua omvang als qua segment. Per kern zal naast de al 

eerder vastgelegde 30 % sociale huur ook een op de “kernen” behoefte afgestemde middenhuur en 

betaalbare koop als taakstelling worden opgenomen. 

 De woningmarkt staat onder druk, er is sprake van veel vraag ten opzichte van het aanbod. Om deze reden 

bevorderen wij, in de lijn van U10 en de provincie, initiatieven voor binnenstedelijke woningbouw en zetten wij 

ons in om deze (versneld) tot realisatie te brengen. 

 

Omgevingswet 

 Uitgangspunt bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet is het meer betrekken van inwoners bij de 

inrichting van de ruimtelijke omgeving, in de meest brede zin van het woord. Wij zullen dit uitgangspunt in de 

in 2019 en 2020 op te stellen omgevingsvisie duidelijk tot uitdrukking brengen om op die wijze de belangrijkste 

ruimtelijke opgaven integraal en in samenhang te bezien 

 De voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet verlopen volgens schema. In juni 2019 is het 

Koersdocument vastgesteld. 

 

Bereikbaarheid 

 Wij geven uitvoering aan het door uw raad vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP). 

Door de knelpunten die in het GVVP genoemd zijn aan te pakken, verbeteren wij de doorstroming van het 

verkeer. 

 Er is naar de behoefte om tot omvorming van de rotondes te komen, in 2019 een verkeersonderzoek gestart. 

In de begroting 2020 zijn extra middelen opgenomen om met name het niet verkrijgen van de verwachte 

subsidie te compenseren door inbreng van eigen geld. 

 Wij pleiten er actief bij andere overheden voor dat de N201, N230 en de A2 voldoen aan de wettelijke normen 

van luchtverontreiniging. 

 Een duurzaam alternatief voor de auto is de fiets Hierin staan doelstellingen geformuleerd om het fietsgebruik 

te stimuleren aangevuld met routes en (fiets)evenementen. Bij het opstellen van de lokale fietsagenda worden 

wij actief betrokken en nemen wij deel aan de overleggen hiervoor.  

 Om het fietsgebruik te faciliteren haken wij 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. Wij melden onze 

fietsprojecten bij de provincie Utrecht aan om in aanmerking te komen voor de beschikbare subsidies. 

 Wij reageren in U-10 verband op de openbaar vervoerplannen van U-OV. Door onze reactie kenbaar te 

maken willen wij de vervoerder ertoe bewegen om de OV-bereikbaarheid, met name tussen 

de kernen, op niveau te houden en wij dragen verbetervoorstellen aan als dit nodig is. 

 De ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring volgen wij nauwlettend en we participeren (pro)actief in nauwe 

samenspraak met betrokken bewonersorganisaties. Ter bevordering van het leefklimaat voor bewoners langs 

de Zuilense Ring zetten wij ons onder meer in op het terugbrengen van de snelheid op de Zuilense Ring naar 

80 km/uur, zeer stil asfalt, bereikbaarheid en het tegengaan van sluipverkeer. Hiermee maken wij ons hard 

voor onze inwoners. 
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Effect- en prestatie-indicatoren 
Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron R2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 

Aantal geregistreerde 

verkeersslachtoffers 
E VIAStatline 94 92 90 88 86 84 

Aantal geregistreerde 

verkeersslachtoffers 

fiets/bromfiets (nieuw) 

E VIAStatline - 47 46 45 44 42 

Aantal geregistreerde 

verkeersslachtoffers 

personenauto (nieuw) 

E VIAStatline - 30 29 28 27 26 

CO2 uitstoot 

Gas en elektra in kiloton (SV) 
E 

Landelijke 

meting 
NB 194 178 162 145 129 

Aantal duurzame warmte 

installaties (nieuw) 
E 

ISDE-

subsidie 
- 325 375 425 475 525 

Aantal PV-panelen (nieuw) E 
Stichtse 

Vecht 
- 25.000  29.000  33.500  38.500  43.500  

% Aantal vergunningen gemeten 

t.o.v. het aantal aanvragen 

(inclusief meldingen) dat van 

rechtswege is verleend 

P SV 0,61% <1%  <1%  <1%  <1%  <1%  

 

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 herprioritering van investeringen zijn investeringen in 2019 niet afgesloten. Hierdoor, en door een lagere 

rente, dalen de kapitaallasten, binnen dit taakveld, met € 140.041.  

 

Overige lasten 

Voorziening wegen 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 250.069. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe.  

 

In de door uw raad vastgestelde Voorjaarsnota 2016 is meerjarig een verhoging van de storting in de voorziening 

wegen voorzien. In 2020 wordt deze storting met € 103.332 verhoogd ten opzichte van 2019.  

 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023

Lasten 37.307.619    39.338.786    42.005.116    39.937.503    39.272.496    

Baten -19.407.637   -19.852.629   -22.193.990   -19.485.260   -19.812.734   

Geraamde saldo van baten en lasten 17.899.982    19.486.157    19.811.126    20.452.243    19.459.762    

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves 607.611         553.952         572.299         558.725         558.725         

Onttrekking aan reserves -1.501.005     -603.057        -139.904        -77.858          -52.858          

Saldo mutaties reserves -893.394        -49.105          432.395         480.867         505.867         

Geraamde resultaat 17.006.588    19.437.052    20.243.521    20.933.110    19.965.629    

Fysiek

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Verkeer, vervoer en waterstaat 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 1.441.546      2.053.642      2.068.890      2.066.390      2.058.890      

Kapitaallasten 1.925.246      1.785.205      2.469.404      2.875.650      3.116.754      

Overige lasten 6.549.426      6.799.495      6.582.092      6.578.476      6.578.526      

Totaal lasten 9.916.218      10.638.342    11.120.386    11.520.516    11.754.170    

Totaal baten -212.534        -207.484        -207.484        -207.484        -207.484        

Saldo 9.703.684      10.430.858    10.912.902    11.313.032    11.546.686    
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Gebiedsgerichtwerken 

Het budget gebiedsgericht werken is in 2020 € 95.000 hoger dan in 2019. Ten behoeve van het 

Collegewerkprogramma was het budget in 2019 incidenteel met € 125.000 verlaagd. Deze € 125.000 is in 2020 

weer beschikbaar. Daarnaast wordt in 2020 vanuit het budget € 30.000 bijgedragen ter dekking van de door uw 

raad vastgestelde Kadernota. Per saldo wordt het budget opgehoogd met € 95.000 en heeft het budget weer het 

niveau van 2018.   

 

 
 

Kapitaallasten 

Door het meerjareneffect van de door u in juni 2016 vastgestelde nota kapitaalgoederen en de prioritering van 

investeringen stijgen de kapitaallasten binnen dit taakveld ten opzichte van 2019 met € 60.638. 

 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 410.280. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe.  

 

Groenonderhoud 

In de kadernota 2020 heeft uw raad besloten om het budget groenonderhoud vanaf 2020 met € 400.000 te 

verhogen. Daarnaast vervalt in 2020 de in het Collegewerkprogramma beschreven incidentele "investering in de 

leefomgeving" van € 150.000. Per saldo wordt het budget groenonderhoud ten opzichte van 2019 met € 250.000 

verhoogd.  

 

Onderhoud kades en oevers 

Ook is, ter dekking van het Collegewerkprogramma in 2019, incidenteel € 150.000 ingezet vanuit het budget 

onderhoud kades en oevers. In 2020 is dit budget weer beschikbaar. Hierdoor stijgen de lasten op dit budget met 

€ 150.000 ten opzichte van 2019. 

 

 
 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 495.039. Dit komt grotendeels door de verwerking van het 

door uw raad vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Daardoor is in 2020 € 809.300 meer beschikbaar 

voor onderzoek en onderhoud aan de riolering ten opzichte van 2019. Daarnaast vervalt de in 2019 opgenomen 

toevoeging aan de reserve van € 365.000. 

 

Baten 

Binnen dit taakveld dalen de baten met € 526.473. Vanaf de programmabegroting 2019 heeft uw raad de interne 

rekenrente voor rioolinvesteringen vastgezet op 2%. Door het herprioriteren van investeringen dalen de 

kapitaallasten in 2020 en verder. Onder andere daarom hoeven wij in 2020 minder inkomsten te realiseren om 

100% kostendekkend te zijn. Door deze daling dient minder te worden onttrokken uit de egalisatievoorziening 

riolering. 

 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Openbaar groen 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 789.892         1.167.349      1.178.567      1.177.317      1.173.567      

Kapitaallasten 310.744         371.382         637.763         595.281         625.492         

Overige lasten 3.970.100      4.380.380      4.462.303      4.405.167      4.405.167      

Totaal lasten 5.070.736      5.919.111      6.278.633      6.177.765      6.204.226      

Totaal baten -165.381        -150.241        -150.241        -150.241        -150.241        

Saldo 4.905.355      5.768.870      6.128.392      6.027.524      6.053.985      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Riolering 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 559.794         573.248         577.051         575.801         572.051         

Kapitaallasten 2.440.286      2.429.013      2.819.680      2.979.510      3.253.280      

Overige lasten 2.911.285      3.406.324      3.158.193      2.981.189      2.981.378      

Totaal lasten 5.911.365      6.408.585      6.554.924      6.536.500      6.806.709      

Totaal baten -7.439.686     -7.966.159     -8.148.258     -7.924.986     -8.386.624     

Saldo -1.528.321     -1.557.574     -1.593.334     -1.388.486     -1.579.915     
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Overige lasten 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 448.282. Uw raad heeft via de kadernota 2020 besloten om de 

lasten van afval te verhogen om de begroting in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Daarom 

stijgen de overige lasten met € 448.282. 

 

Baten 

Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 403.805. Uw raad heeft bij de kadernota 2020 besloten om de baten 

van afval te verhogen om de begroting in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. In totaal stijgen de 

baten met € 403.805. 

 

 
 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 87.230. Dit komt grotendeels doordat uw raad via de 

kadernota 2020 heeft besloten om € 50.000 beschikbaar te stellen voor het plan verwarmde omgeving. Dit plan 

moet wettelijk uiterlijk in 2021 worden vastgesteld door uw raad.  

 

 
 

Baten 

Binnen dit taakveld dalen de baten met € 44.023. Dit is het gevolg van het feit de inkomsten van begraven al 

enige tijd, in lijn met de landelijke tendens, teruglopen. Hierdoor hebben wij de begrote inkomsten verlaagd met  

€ 50.800. 

 

 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Afval 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 413.523         480.170         484.113         484.113         484.113         

Kapitaallasten 371.150         334.856         591.734         608.207         585.533         

Overige lasten 4.540.466      4.988.748      5.023.608      4.899.106      4.824.320      

Totaal lasten 5.325.139      5.803.774      6.099.455      5.991.426      5.893.966      

Totaal baten -6.657.224     -7.061.029     -7.735.316     -7.600.178     -8.019.874     

Saldo -1.332.085     -1.257.255     -1.635.861     -1.608.752     -2.125.908     

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Milieubeheer 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 489.745         435.560         440.997         440.997         440.997         

Kapitaallasten 1.544             1.450             97.743           96.928           96.114           

Overige lasten 2.327.606      2.414.836      2.483.910      2.482.748      2.252.636      

Totaal lasten 2.818.895      2.851.846      3.022.650      3.020.673      2.789.747      

Totaal baten -                     -                     -                     -                     -                     

Saldo 2.818.895     2.851.846      3.022.650     3.020.673     2.789.747     

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Begraafplaatsen 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 128.074         88.496           89.601           89.601           89.601           

Kapitaallasten 10.950           10.821           10.764           4.323             4.322             

Overige lasten 362.260         365.947         365.947         365.947         365.947         

Totaal lasten 501.284         465.264         466.312         459.871         459.870         

Totaal baten -502.621        -458.598        -458.598        -451.477        -451.477        

Saldo -1.337            6.666             7.714             8.394             8.393             

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 3.623.896      3.600.861      3.587.710      3.580.254      3.572.798      

Kapitaallasten 128.572         153.995         292.849         421.754         530.324         

Overige verrekeningen -776.573        -2.401.656     2.979.968      -540.256        -                     

Overige lasten 4.454.508      5.708.746      4.582.197      2.228.744      1.260.686      

Totaal lasten 7.430.403      7.061.946      11.442.724    5.690.496      5.363.808      

Totaal baten -4.203.155     -3.819.200     -8.474.061     -2.610.638     -2.597.034     

Saldo 3.227.248      3.242.746      2.968.663      3.079.858      2.766.774      
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Onder dit taakveld vallen ook de budgetten van de grondexploitaties. De door uw raad vastgestelde 

grondexploitaties zijn in het begrotingsjaar zelf budgettair neutraal. In de onderstaande toelichting gaan wij niet 

nader in op de verschillen tussen de jaren. In de bovenstaande tabel zijn onder het onderdeel ‘Overige 

verrekeningen (saldo)’ de verrekeningen van de grondexploitaties gesaldeerd. 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 verplichte paragraaf Grondbeleid.  

 

De belangrijkste overige mutaties lichten wij hieronder toe die niet betrekking hebben op de grondexploitaties.. 

 

Overige lasten 

Zoals in het vastgestelde Collegewerkprogramma opgenomen stijgen de lasten in 2020 met € 422.000 om de 

Omgevingswet zo goed mogelijk voor te bereiden, te begeleiden en te implementeren.  

 

In 2020 vervalt het budget van € 55.000 voor de externe projectleider voor het burgerinitiatief Atlantische Buurt 

Maarssen en het budget van € 84.000 voor vastgoedprojecten.  

 

Het projectbudget voor de revindicatie loopt tot en met 2019. Hierdoor dalen de lasten in 2020 met € 87.000. Zie 

ook baten. 

 

Baten 

Het projectbudget voor de revindicatie loopt tot en met 2019. Hierdoor dalen de baten in 2020 met € 150.000. 
 

 
Toevoeging aan reserves 

De toevoeging aan de reserves is in 2020 € 53.660 lager. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat wij in 2020  

€ 33.660 minder storten in de Algemene reserve ten opzichte van 2019 als gevolg van de uitwerking van het 

raadsbesluit met betrekking tot de overname van de openbare verlichting. 

 

Onttrekking aan reserves 

De onttrekking aan de reserves is in 2020 € 897.948 lager. Dit wordt vooral veroorzaakt door de volgende 

wijzigingen: 

 In 2019 is er eenmalig € 150.000 onttrokken voor de in het Collegewerkprogramma opgenomen "investering 

in het groen". In 2020 vervalt deze onttrekking. 

 In 2019 is er eenmalig € 200.000 onttrokken uit de reserve kapitaalgoederen ten behoeve van het budget 

geluidswerende voorzieningen. In 2020 vervalt deze onttrekking. 

 2019 was het laatste jaar voor onttrekkingen uit de reserve “fietsenstalling NS Maarssen”. Daarom vervalt de 

onttrekking in 2020 ter hoogte van € 46.721 

 In 2020 is de onttrekking voor de grondexploitaties € 296.227 lager dan in 2019. Dit wordt toegelicht in de 

paragraaf Grondbeleid. 

 Door de afronding van het project revindicatie in 2019, vindt er in 2020 geen onttrekking meer plaats aan de 

reserve. Hierdoor dalen de onttrekkingen aan de reserves met € 160.000. Zoals toegelicht in de 

Bestuursrapportage 2019. 

  

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Mutaties reserves 2019 2020 2021 2022 2023

Toevoeging aan reserves 607.611         553.952         572.299         558.725         558.725         

Onttrekking aan reserves -1.501.005     -603.057        -139.904        -77.858          -52.858          

Saldo -893.394        -49.105          432.395         480.867         505.867         
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4.4 Sociaal 
 

Wat willen wij bereiken tot en met 2022?  
 

Krachtige inwoners door zorg voor elkaar 

 

Wat gaan wij daarvoor doen in 2020? 
Algemeen 

 Wij voeren een nieuwe integrale (beleids)kadernota Sociaal domein uit, waar vraagstukken zoals armoede en 

eenzaamheid aandacht krijgen. Hierbij zal onze visie op maatschappelijke vraagstukken richtinggevend zijn 

voor (beleids)handelen. Tot die tijd zetten wij bestaand beleid door of wordt bestaand beleid aangepast. 

 Wij werken verder aan de uitvoering van het dienstverleningsmodel Sociaal domein en betrekken uw raad bij 

belangrijke keuzes en de voortgang daarvan. 

 Wij werken aan een nieuw inkooptraject ten behoeve van zorg en ondersteuning van onze inwoners. Inkoop is 

een middel om te komen tot de gewenste inrichting van het Sociaal domein, die past bij onze 

beleidsdoelstellingen en financiële kaders. 

 Wij 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. 

 Wij voeren maatregelen door waarmee wij kosten weten om te buigen. 

 In 2020 stellen wij het nieuwe subsidieprogramma vast. 

 

Preventie en Welzijn 

 Wij zorgen voor ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht, waarbij meer en 

gerichter aandacht is voor promotie en werving van vrijwilligers.  

 Preventieve activiteiten en interventies blijven wij faciliteren, zodat uiteindelijk de inzet van zwaardere 

zorgvormen zoveel als mogelijk voorkomen wordt. 

 Mensen die langer thuis willen en blijven wonen, ondersteunen wij zo lang mogelijk.  

 

Gezondheid 

 Wij voeren ons gezondheidsbeleid uit, naar aanleiding van de in 2019 vastgestelde nota Lokaal 

Gezondheidsbeleid. 

 Met de uitvoering van het positief gezondheidsbeleid zetten wij in op het ondersteunen van inwoners bij een 

gezonde leefstijl. Dit doen wij preventief voor alle inwoners, en specifiek voor mensen in bijzondere 

omstandigheden die net een beetje extra hulp nodig hebben. Daarbij sluiten wij aan bij de zelfredzaamheid 

van inwoners 

 

 

 

 

 

 Een vitale en krachtige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt. Daarbij maken wij zoveel mogelijk 

gebruik van de kracht van inwoners zelf en hun omgeving. 

 Goede zorg voor wie dit nodig heeft. 

 Het is voor ons een permanente opgave om de dienstverlening te verbeteren en de regeldruk te verlagen. 

 Iedereen kan naar vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de regie 

over hun situatie behouden. 

 Het voorkomen van problematische schulden en bieden van passende financiële ondersteuning voor inwoners 

die dit nodig hebben.  

 Een integrale benadering van zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid. 

 Voorkomen van problematische eenzaamheid 

 De doorlooptijd van inburgeringstrajecten verkorten om nieuwkomers beter/sneller te laten integreren. 

 Duurzaam financierbare ondersteuning en zorg. 

 Grip op de oplopende kosten en die ombuigen. 
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Participatie 

 Voor onze inwoners met een arbeidshandicap komen wij tot een passend aanbod waarbinnen het Werkbedrijf 

Stichtse Vecht een prominente rol speelt. 

 Wanneer niet direct zicht is op betaald werk, maken wij 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. 

 Wij faciliteren de ontwikkeling van een lokale sociale coöperatie gericht op activering en reactivering van 

inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. 

 Wij intensiveren het handhavingsbeleid om misbruik van inkomensvoorzieningen terug te dringen. 

 Mede in het kader hiervan experimenteren wij met de tegenprestatie.  

 In 2020 geven wij uitvoering aan het Kind pakket, zodat kinderen ongeacht het inkomen van hun ouders de 

kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen met hun leeftijdsgenoten.  

 Wij actualiseren en harmoniseren ons minimabeleid, om zo meer duidelijkheid te bieden naar onze burgers en 

de mensen te bereiken die het daadwerkelijk nodig hebben. Uitgangspunten hierbij zijn dat het beleid nooit 

een belemmering mag vormen voor de acceptatie van betaald werk, de armoedeval wordt voorkomen en 

aansluiting wordt gezocht bij lokale initiatieven en ondernemers.  

 In 2020 geven wij uitvoering aan het actieplan Stichtse Vecht werkt. Langs drie lijnen voeren wij acties uit om 

het aantal inwoners dat onnodig niet aan het werk is te verlagen. Zo zorgen wij dat wij goed op de hoogte zijn 

van de competenties en (on-)mogelijkheden van onze inwoners, zorgen wij voor een dekkend pakket aan 

voorzieningen en voor een betere invulling van onze werkgeversdienstverlening.  

 Wij zetten het project ‘Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen’ voort, zodat wij inwoners met 

(dreigende) schulden zo vroeg als mogelijk ondersteuning bieden. Wij werken daarbij verder aan het 

optimaliseren van een sluitende ketenaanpak en maken afspraken met organisaties, zoals zorgverzekeraars 

en energieleveranciers, over vroeg signalering, zodat wij inwoners nog eerder bereiken en problematische 

schulden kunnen voorkomen. 

 

Wmo 

 Wij nemen een actieve houding aan ten opzichte van het idee om tot een verzorgingshuis te komen in 

Maarssenbroek. 

 Gelet op het succes van de pilot Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in de wijk in Maarssenbroek, willen wij 

deze, na een evaluatie, gemeentebreed uitrollen. 

 Wij bereiden ons intensief voor op de Wmo-taak maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW), 

waarvoor wij vanaf 2021 mede verantwoordelijk zijn. Wij doen dit op U16- en UW-niveau en lokaal.  

 Wij organiseren een adequaat voorzieningenniveau als antwoord op de toenemende vergrijzing.  

 Wij zorgen voor ondersteuning van mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. Wij blijven ons richten op 

mantelzorgers op leeftijd die veelal zelf ook gebreken gaan ervaren; op mantelzorgers van mensen met 

dementie; op jonge mantelzorgers via het project ‘Ervaringsmaatjes’ (waarbij ook VO-scholen en Jeugd-Punt 

betrokken worden); en op werkende mantelzorgers.  

 Wij voeren nieuwe taken uit van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ), die per 1 januari 

2020 in werking treedt. Dit doen wij onder meer door het opvangen en doorgeleiden van meldingen en het 

uitvoeren van verkennend onderzoek. 

 Wij innoveren doelgroepenvervoer onder meer naar aanleiding van de beëindiging van de subsidie regiotaxi 

2023. Wij doen dit samen met de U16 gemeenten en de provincie. In 2020 zullen de eerste innovatieve pilots 

starten 

 

Jeugd 

 Wij maken keuzes gerelateerd aan actieprogramma Zorg voor de Jeugd van minister Hugo de Jonge (VWS) 

en de uitkomsten van het onderzoek dat in regionaal verband is uitgevoerd. Wij richten ons daarbij op 

integrale vroeghulp (Vroeg, Voortdurend, Integraal), passende hulp, hulp in de thuissituatie (van licht tot 

zwaar, van lang tot kort, van af en toe tot iedere dag) en dat alle kinderen die even, soms of voor altijd niet 

thuis kunnen opgroeien in een gezinsvorm kunnen verblijven. 

 Wij intensiveren ons preventief beleid waarin wij o.a. regionaal afstemmen over een betere aansluiting van het 

onderwijs op de arbeidsmarkt. 

 Wij krijgen meer inzicht in doelmatigheid en efficiëntie van ons Jeugd (hulp)beleid.  

 Wij gaan het jongerenbeleid Integraal benaderen met aandacht voor werkgelegenheid, huisvesting en 

opleiding.  
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 Wij gaan op interactieve manier jeugdhulp gemakkelijk toegankelijk maken voor jongeren. Hier geven wij 

invulling aan met de nieuwe inkoop in het Sociaal domein die per 2021 van kracht is.  

 

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 

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 750.000 als gevolg van taakstellingen op Jeugd (€ 300.000), 

Participatie (€ 250.000) en Wmo (€ 200.000). Deze taakstellingen lichten wij nader toe in de paragraaf 

Taakstellingen. 

 

 
 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 137.264. De voornaamste reden hiervoor is dat in de jaren 

2018 en 2019 een bedrag van € 173.599 per jaar is vrijgemaakt voor initiatieven uit de nota Een Sterke Basis. In 

2020 zijn deze kosten niet begroot. Hiernaast vervalt als gevolg van het Collegewerkprogramma en de Kadernota 

2020 het budget voor het mantelzorgcompliment per 2019 (ter grootte van € 190.000). Aangezien dit budget 

reeds in 2019 gewijzigd is geeft dit geen voor-/nadeel op de Begroting 2020 ten opzichte van 2019. 

 

 
 

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe. 

 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023

Lasten 47.905.641    49.693.257    48.307.735    48.252.747    48.177.179    

Baten -12.614.630   -13.218.431   -13.143.169   -13.131.253   -13.061.549   

Geraamde saldo van baten en lasten 35.291.011    36.474.826    35.164.566    35.121.494    35.115.630    

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves 524.412         -                     313.970         -                     -                     

Onttrekking aan reserves -1.590.601     -622.632        -69.662          -69.662          -69.662          

Saldo mutaties reserves -1.066.189     -622.632        244.308         -69.662          -69.662          

Geraamde resultaat 34.224.822    35.852.194    35.408.874    35.051.832    35.045.968    

Sociaal

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Overige baten en lasten (stelposten) 2019 2020 2021 2022 2023

Overige lasten -                     -750.000        -850.000        -850.000        -850.000        

Totaal lasten -                     -750.000        -850.000        -850.000        -850.000        

Saldo -                     -750.000        -850.000        -850.000        -850.000        

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Samenkracht en burgerparticipatie 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 685.645         544.655         551.325         551.325         551.325         

Kapitaallasten 124.183         117.415         116.421         115.432         114.440         

Overige lasten 3.426.066      3.288.802      2.854.471      2.854.471      2.854.471      

Totaal lasten 4.235.894      3.950.872      3.522.217      3.521.228      3.520.236      

Totaal baten -282.606        -285.694        -285.694        -285.694        -285.694        

Saldo 3.953.288      3.665.178      3.236.523      3.235.534      3.234.542      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Wijkteams 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 536.780         510.048         516.415         516.415         516.415         

Overige lasten 75.000           103.530         103.530         103.530         103.530         

Totaal lasten 611.780         613.578         619.945         619.945         619.945         

Totaal baten -                     -                     -                     -                     -                     

Saldo 611.780         613.578         619.945         619.945         619.945         
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Overige lasten 

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 87.650. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe. 

 Bij de uitkeringslasten wordt rekening gehouden met prijsstijging van € 300.000 als gevolg van 

inflatiecorrectie. 

 Door een structurele verlaging van de begroting van de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein (RSRN) 

als gevolg van wijzigingen in personeel en overheadkosten is het bedrag dat aan ons wordt doorbelast  

€ 40.000 lager. 

 De kosten van de bijzondere bijstand zijn € 54.000 lager. Er zijn minder aanvragen, vooral als gevolg van 

lagere instroom van vergunninghouders. 

 Door versobering van de Collectieve Ziektekostenverzekering Minima (CZM) besparen wij € 350.000. 

 

Baten 

Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 495.610. Onderstaand lichten wij het grootste verschil toe. Volgens de 

laatste beschikking van het Rijk is de vergoeding voor de bijstandslasten oftewel Bundeling Uitkeringen 

Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) € 495.610 hoger dan wij hadden begroot. 

 

 
 

Kapitaallasten 

Binnen dit taakveld stijgen de kapitaallasten met € 92.389. Vanaf 2020 worden de rente en afschrijving 

toegerekend die het gevolg zijn van de aanschaf van het pand Corridor 8 voor de uitvoering van de Wsw. 

 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 114.761. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe.  

 

Er is sprake van een voordeel van € 277.209 bij de Wsw, omdat er in 2019 een aantal incidentele kosten waren 

begroot en die in 2020 weer vervallen. Het gaat om de volgende kostenposten: 

 kosten voor implementatie van de Human Resource Management (HRM)-taken ten behoeve van de Wsw’ers 

door “Werk en Inkomen Lekstroom” (WIL) en kosten projectleiding, communicatie en advies van € 159.000 

 kosten éénmalige storting in onderhoudsvoorziening van € 86.106 

 incidentele kosten van de huur Julianastraat als gevolg van brandschade in het pand aan de Corridor van  

€ 32.103 

 

Daar staat een nadeel tegenover van € 378.968. Wij verwachten een nadeel in het Gemeentefonds omdat 

gewerkt wordt met een lager aantal Wsw'ers waarvoor wij een vergoeding krijgen van het Rijk. 

Vanwege een brand in een van de productiehallen is in 2018 besloten om Kansis Groen voorlopig niet in de 

Corridor onder te brengen. In dat besluit speelde ook de ambitie mee om voldoende ruimte te hebben om 

diensten aan te bieden aan de doelgroep Participatiewet. In de Begroting 2020 is vooralsnog rekening gehouden 

met de verhuizing van Kansis Groen naar de Corridor. Ten opzichte van 2019 zou dat voor een voordeel van 

circa € 30.000 zorgen.  

 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Inkomensregelingen 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 1.757.516      1.611.995      1.631.225      1.631.225      1.631.225      

Kapitaallasten 3.721             3.634             3.599             3.564             3.529             

Overige lasten 14.416.431    14.328.781    14.346.935    14.346.935    14.346.935    

Totaal lasten 16.177.668    15.944.410    15.981.759    15.981.724    15.981.689    

Totaal baten -11.287.350   -11.782.960   -11.782.960   -11.782.960   -11.782.960   

Saldo 4.890.318      4.161.450      4.198.799      4.198.764      4.198.729      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Begeleide participatie 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 3.177.296      3.153.178      3.034.847      2.919.703      2.808.991      

Kapitaallasten 8.623             101.012         100.313         95.204           94.549           

Overige lasten 833.969         948.730         939.998         925.135         914.252         

Totaal lasten 4.019.888      4.202.920      4.075.158      3.940.042      3.817.792      

Totaal baten -507.361        -515.644        -515.644        -515.644        -515.644        

Saldo 3.512.527      3.687.276      3.559.514      3.424.398      3.302.148      
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Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe. 

 

 
 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 145.154 voornamelijk omdat de baten en lasten van het 

collectief vervoer door de provincie voor een deel gesaldeerd aan ons worden gefactureerd. Voor een betere 

bewaking gaan wij baten en lasten geheel afzonderlijk ramen en verantwoorden. Hierdoor stijgen zowel de baten 

als de lasten met € 118.343. 

 

Baten 

Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 121.926. Zie bovenstaande toelichting bij de overige lasten. 

 

 
 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 1.705.042. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe. 

 

 

 In 2019 beëindigen wij de samenwerking met onze huidige Jeugdzorgverstrekker. Dit betekent dat de jeugd- 

en gezinshulp in Stichtse Vecht per 1 september 2019 overgenomen wordt door een nieuwe 

Jeugdzorgverstrekker. Dit duurt in ieder geval tot de nieuwe aanbesteding per 2021 van kracht is. Voor de 

frictiekosten die wij hierdoor voorzien in 2020 is een bedrag van € 110.000 opgenomen in de begroting.  

Onze inkoopafspraken in de regio Utrecht West (UW) lopen tot eind 2020. Per 2021 moet een nieuwe inkoop 

gereed zijn. Dat betekent dat in 2020 een nieuwe aanbesteding moet zijn uitgevoerd en geïmplementeerd. 

Project- en implementatiekosten worden hiervoor gemaakt om met de regio UW tijdig een dekkend en 

complementair aanbod te realiseren. Dit gaat om een incidenteel bedrag van € 120.000 voor het jaar 2020. 

 Wij zien al een aantal jaar een stijging van de kosten voor jeugdhulp. De stijgende lijn in cliëntaantallen lijkt 

op basis van de eerste gegevens van 2019 te stabiliseren. Op basis van de realisatie over 2018, de 

afgegeven beschikkingen in de eerste maanden van 2019 en op basis van de stijging van de kostprijs ramen 

wij in 2020 € 810.366 meer voor jeugdhulp in de begroting.  

 Bij de Kadernota heeft uw raad ingestemd om op basis van de pilot “Voorkomen en tijdig signaleren van 

financiële problemen” het budget met € 200.000 structureel te verhogen. Ten opzichte van de huidige 

begroting voor 2019, welke incidenteel is verhoogd voor de uitvoering van hetzelfde project, betekent dit een 

verhoging van het budget met € 145.045.  

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Arbeidsparticipatie 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 640.584         782.081         791.843         791.843         791.843         

Overige lasten 922.240         921.329         855.578         894.355         965.706         

Totaal lasten 1.562.824      1.703.410      1.647.421      1.686.198      1.757.549      

Totaal baten -                     -                     -                     -                     -                     

Saldo 1.562.824      1.703.410      1.647.421      1.686.198      1.757.549      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 643.539         607.605         615.190         615.190         615.190         

Overige lasten 1.442.053      1.587.207      1.589.237      1.589.237      1.589.237      

Totaal lasten 2.085.592      2.194.812      2.204.427      2.204.427      2.204.427      

Totaal baten -120.508        -242.434        -167.172        -155.256        -85.552          

Saldo 1.965.084      1.952.378      2.037.255      2.049.171      2.118.875      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Maatwerkdienstverlening 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 1.904.422      2.075.097      2.100.475      2.100.475      2.100.475      

Kapitaallasten -                     -                     13.000           12.875           12.750           

Overige lasten 13.894.793    15.599.835    14.770.032    14.807.159    14.778.539    

Totaal lasten 15.799.215    17.674.932    16.883.507    16.920.509    16.891.764    

Totaal baten -356.174        -356.174        -356.174        -356.174        -356.174        

Saldo 15.443.041    17.318.758    16.527.333    16.564.335    16.535.590    
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 Wij zien een stijging van de kosten voor de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het aantal 

cliënten is gestegen en in 2020 verwachten wij een verdere stijging mede door een aanzuigende werking als 

gevolg van het abonnementstarief. Daarom ramen wij € 824.079 meer dan in 2019. 

 Om ons goed voor te bereiden op de nieuwe taak Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, per 

2021, moeten wij kosten maken van € 60.000. 

 Op basis van de realisatie van de afgelopen jaren wordt het budget voor onafhankelijke cliëntondersteuning 

met € 50.000 verlaagd. 

 Het budget voor het regionale transformatiefonds Jeugd is € 370.828 lager dan in 2019. Dit komt doordat de 

budgetten van 2018 en 2019 zijn samengevoegd tot één budget in 2019. 

 

 
 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 574.936. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe. 

 

Wij zien een autonome stijging in de kostprijs.  

 Dit komt voor het grootste deel voort uit de stijging van de grotere aantallen maatregelhulp, met name als het 

gaat om justitiële trajecten.  

 Ook zien wij dat knelpunten in de ketensamenwerking een effect hebben op de aantallen, zoals de wachtlijst 

bij de raad voor de Kinderbescherming.  

 Tevens wordt een deel veroorzaakt door autonome stijging van personeelskosten (toename personeel en 

cao-ontwikkeling). 

 

 
 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 143.337. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe. 

 

 Wij zetten de pilot GGZ in de wijk in Maarssenbroek voort en rollen deze over de rest van de gemeente uit. 

Hiermee is € 50.000 structurele extra lasten gemoeid. 

 Voor uitvoering van de nota Lokaal gezondheidsbeleid is in de Kadernota 2020 € 50.000 geraamd ten 

behoeve van interventies, advies en voorlichting. 

 Met ingang van 1-1-2020 is de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) van kracht. Van het 

Rijk ontvangen wij hiervoor structureel € 62.000. Vooralsnog ramen wij dit bedrag ook aan uitgaven. Het gaat 

hierbij vooral om lasten voor het inrichten van een meldpunt en triage van aanmeldingen en het uitvoeren 

van verkennend onderzoek. 

 
 

 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Geëscaleerde zorg 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 19.705           42.108           42.634           42.634           42.634           

Overige lasten 1.097.353      1.672.289      1.730.678      1.730.678      1.730.678      

Totaal lasten 1.117.058      1.714.397      1.773.312      1.773.312      1.773.312      

Totaal baten -                     -                     -                     -                     -                     

Saldo 1.117.058      1.714.397      1.773.312      1.773.312      1.773.312      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Volksgezondheid 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 177.345         162.578         164.607         164.607         164.607         

Kapitaallasten -                     19.634           19.471           19.308           19.145           

Overige lasten 2.118.377      2.261.714      2.265.911      2.271.447      2.276.713      

Totaal lasten 2.295.722      2.443.926      2.449.989      2.455.362      2.460.465      

Totaal baten -60.631          -35.525          -35.525          -35.525          -35.525          

Saldo 2.235.091      2.408.401      2.414.464      2.419.837      2.424.940      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Mutaties reserves 2019 2020 2021 2022 2023

Toevoeging aan reserves 524.412         -                     313.970         -                     -                     

Onttrekking aan reserves -1.590.601     -622.632        -69.662          -69.662          -69.662          

Mutaties reserves -1.066.189     -622.632        244.308         -69.662          -69.662          
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Toevoeging aan reserves 

De toevoeging aan de reserves is in 2020 € 524.412 lager. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe. 

  

In de begroting van 2019 zijn bij de Bestuursrapportage twee incidentele stortingen in de risicoreserve Sociaal 

domein opgenomen: 

 De financiële resultaten van de bijstandsverlening over 2017 en 2018 zijn verrekend met de risicoreserve 

voor een bedrag van € 285.412. Dit wordt hersteld door dit bedrag in 2019 terug te storten in de risicoreserve 

ten laste van de Algemene reserve. 

 Een bedrag van € 239.000 wordt, conform de Kadernota 2020, incidenteel gestort als gevolg van de 

ombuigingen op het gebied van mantelzorg en nota Een Sterke Basis. Dit bedrag komt in 2020 weer vrij ter 

dekking (zie onttrekking aan reserves). 

 

In 2020 zijn geen stortingen meer voorzien.  

 

Onttrekking aan reserves 

De onttrekking aan de reserves is in 2020 € 967.969 lager. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe. 

 

In 2019 zijn een aantal (grotendeels incidentele) onttrekkingen geraamd van € 1.519.202 ter dekking van de 

lasten: 

 

 Uit de Algemene reserve:  

o Incidentele dekking van de lasten voor de oprichting van het Werkbedrijf Stichtse Vecht € 135.962 

o Verschuiving van de saldi bijstand van 2017 en 2018 € 285.412 

o Dekking van de lasten van re-integratie uit het Collegewerkprogramma € 100.000 

 

 Uit de risicoreserve Sociaal domein: 

o Dekking van de lasten uit de nota ‘Een Sterke Basis’ € 427.000 

o Dekking van de toename van de lasten van minimabeleid/re-integratie € 100.000  

o Incidentele lasten van de oprichting van het Werkbedrijf Stichtse Vecht € 100.000 

o Overheveling van het Regionaal transformatiebudget jeugd € 370.828 

 

In 2020 is het aantal onttrekkingen beperkt tot een bedrag van € 622.632. 

De belangrijkste zijn: 

 

 Uit de Algemene reserve: 

Conform de Kadernota 2020 wordt een bedrag van € 313.970 aan de reserve onttrokken ter dekking van de 

gestegen kosten binnen het Sociaal domein. In 2021 wordt een efficiencybesparing op Preventie en Welzijn 

gerealiseerd, waarvan € 313.970 in de Algemene reserve gestort wordt. 

 

 Uit de risicoreserve Sociaal domein: 

Aan de risicoreserve wordt, conform de Kadernota 2020, incidenteel een bedrag van € 239.000 onttrokken 

ter dekking van de gestegen kosten binnen het Sociaal domein. Dit bedrag wordt in 2019 omgebogen en in 

de reserve gestort vanuit de budgetten van nota ‘Een Sterke Basis’ en het mantelzorgcompliment (zie 

toevoeging aan reserves). 
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In onderstaand model wordt het verwachte verloop van de risicoreserve Sociaal domein over 2019 en 2020 

weergegeven. 

 

Verloop Risicoreserve Sociaal domein 

  Saldo reserve 01-01-2019 1.572.777 

      

Geraamde onttrekkingen 2019 Dekking nota Een sterke Basis 2019 -427.000 

  Dekking toename lasten minimabeleid/re-integratie -100.000 

  Dekking incidentele lasten oprichting Werkbedrijf Stichtse Vecht -100.000 

  Regionaal transformatiefonds Jeugd schijf 2018 naar 2019 -370.828 

  Geraamde onttrekkingen 2019 -997.828 

Geraamde stortingen 2019 Ombuigingen Kadernota 239.000 

  correctie verrekening saldo bijstand 2017/2018 285.412 

  Geraamde stortingen 2019 524.412 

Mutaties vanuit jaarrekening 2018 Restant transformatiebudget (voorstel overheveling) -461.162 

  Saldo jaarrekening 2018 (2/3) 804.777 

  Overige mutaties 2019 343.615 

      

  Verwachte onttrekking 2019 -129.801 

      

  Verwacht saldo per 31-12-2019 excl. Resultaat 2019 1.442.976 

  
 

  

Exploitatiesaldo programma Sociaal Beschikbaar voor dekking negatief programmaresultaat 2019 1.203.976 

  
 

  

  Verwacht saldo per 31-12-2019 239.000 

  
 

  

Onttrekking 2020 Ombuigingen Kadernota -239.000 

  
 

  

  Verwacht saldo per 31-12-2020 0 

 

Na gedeeltelijke dekking (€ 1.203.976) van het verwachte negatieve programmaresultaat 2019 bedraagt het 

verwachte saldo van de Risicoreserve Sociaal domein per 1 januari 2020 € 239.000. Dit bedrag is nodig om het 

voordeel van de besparing op "Sterke basis" uit 2019 in te kunnen zetten in 2020. Zie ook de toelichting bij het 

taakveld "Mutaties reserves" op pagina 32-33. 
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4.5 Samenleving 
 

Wat willen wij bereiken tot en met 2022?   
 

Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen 

 

 

Wat gaan wij daarvoor doen in 2020? 
 

Economie 

Wij werken aan een herijking van de visie Toerisme en Recreatie met een focus op kwaliteitstoerisme. De opgave 

erfgoed/landschap (return on investment) baten wij uit bij deze herijking.  

 Wij werken mee aan de uitvoering van de Regiostrategie internationaal toerisme Utrecht. 

 Wij kiezen voor een integrale aanpak op het gebied van dienstverlening aan ondernemers. Op basis van een 

inventarisatie van knelpunten in de dienstverlening voeren wij verbeteracties uit. Deze zijn erop gericht om de 

ondernemer sneller en efficiënter te helpen.  

 Wij geven uitvoering aan het in 2019 vastgestelde Programma Economie. 

 Wij stellen een plan op voor een kwalitatieve verbetering van het stationsgebied Breukelen en betrekken hier   

de uitkomsten van de omgevingsvisie en het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) U10 in.  

 Wij analyseren de structuur en het landschap van ons buitengebied in samenwerking met overheden, boeren 

en andere gebruikers om een vitaal platteland te behouden. Wij brengen ontwikkelingen in kaart en gaan op 

zoek naar de gewenste balans tussen verandering en behoud. Wij integreren het opstellen van het plan vitaal 

platteland in het proces rondom de omgevingsvisie en de gemeentelijke bijdrage aan het REP  

 Wij 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.  

 Wij stellen een meerjarenprogramma gebiedsmarketing op. Daarmee ondersteunen wij werkgelegenheid en 

kwaliteitstoerisme in samenwerking met partners. 

 Wij stellen een visie bedrijventerreinen op die input vormt voor de omgevingsvisie. 

  

Economie 

 Een aantrekkelijk ondernemersklimaat, dat leidt tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Stichtse Vecht. 

Hieronder verstaan wij:  

o Het revitaliseren van bedrijventerreinen 

o Het verminderen en afschaffen van de regeldruk voor ondernemers  

o Een vitaal platteland; de agrarische sector zien wij als landschappelijk en economisch drager van het 

buitengebied. 

 Kwaliteitstoerisme, geen massatoerisme. 

 Een passende en toegankelijke vrijetijdsbesteding. 

 

Cultuur 

 Wij 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. Gereduceerde tarieven voor sportbeoefening, zoals het gebruik van de U-pas en bijdrages uit 

het Jeugdfonds Sport & Cultuur, blijven bestaan. 

 

Onderwijs 

 Ons onderwijsaanbod laat de jeugd ontwikkelen tot zelfstandig en betrokken inwoners en moet goed 

aansluiten op de arbeidsmarkt. 
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Cultuur 

 Voortvloeiend uit de ambitienota cultuur komen wij 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 Wij zetten de pilot voort met het inzetten van een cultuurmakelaar voor het verbinden en stimuleren van 

culturele initiatieven.  

 

Sport 

 Wij 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 sportinvesteringsfonds 

 Wij onderzoeken mogelijkheden om sportkantines in te zetten als multifunctionele ruimte. Daarbij stimuleren 

wij de sportverenigingen om zich open te stellen voor initiatieven in de wijk en/of voor een bredere doelgroep 

(open club). 

 Wij werken samen met de gemeente Utrecht aan de realisatie van een multifunctioneel sportief park ‘Zuilense 

Vecht’. 

 Wij maken buiten sporten mogelijk voor o.a. senioren (beweegtoestellen). Hierbij staan wij open voor 

wijkinitiatieven. Ruimte voor sporten en bewegen wordt nadrukkelijk meegenomen in de voorbereiding op de 

Omgevingsvisie en bij herinrichting of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.  

 Wij werken, samen met sportverenigingen en andere maatschappelijke partners, aan een lokale uitwerking 

van het Nationaal Sportakkoord.  

 

Onderwijs 

 Wij stimuleren een soepele overgang van passend onderwijs van basisschool tot middelbaar 

beroepsonderwijs dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. Wij concretiseren de opgestelde 

samenwerkingsagenda Passend onderwijs.  

 Samen met het onderwijs zetten wij de Speciaal Onderwijs kleutergroep in de Kristal met Onderwijs 

Zorgarrangementen voort, waarbij de jeugdhulp als voorziening wordt aangeboden, zonder beschikking 

 Wij onderzoeken de behoefte aan modernisering van schoolgebouwen en nieuwe onderwijsprikkels: 

o Planontwikkeling scholeneilanden Maarssenbroek Midden en Zuid 

o Businesscase renovatie en uitbreiding Broeckland College 

 Wij geven hierbij bijzondere aandacht aan integrale kind centra voor basisscholen in Maarssenbroek, 

voorzieningen voor ouderen en maatschappelijke ondernemingen. Dit landt onder meer in het integraal 

huisvestingsplan Maarssenbroek Zuid en Midden. 

 Wij gaan voor een onderwijsvoorziening met sportief profiel als onderdeel van het gebiedsplan sportief park 

‘Zuilense Vecht’. 

 Aanbestedingen voor onderwijshuisvesting maken wij kansrijker door het VNG normkosten niveau aan te 

passen op 2019 in de lokale verordening onderwijshuisvesting. 

 Wij breiden de uren uit voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) van 10 naar 16 uur per week. Wij 

zorgen zo voor een kwalitatief en dekkend aanbod van de VVE en versterken daarmee het 

Onderwijskansenbeleid.   
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Effect- en prestatie-indicatoren 
Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron R2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 

Bedrijventerreinen: aantal 

Bedrijfsinvesteringszones/ondernemersfondsen 
P Meting 1 1 1 1 1 1 

Transformatie kantoren: minder meters P Meting 16% 3% 5% 5% 3% 3% 

Transformatie kantoren: Plancapaciteit minder 

meters 
P Meting 10% 10% 5% 0% 0% 0% 

Versterken Kernen en centrumgebieden; aantal 

ondernemersfondsen 
P Meting 1 1 1 1 1 1 

Aantal nieuwe toeristische overstappunten 

(Top's) 
P Meting 0 0 0 1 0 0 

Aantal nieuwe VVV infopunten P Meting 0 0 0 0 0 0 

Dienstverlening gemeente: algemene 

tevredenheid ondernemers 
E Meting - 

per 2 

jaar 
7 

per 2 

jaar 
7 

per 2 

jaar 

Dienstverlening gemeente: tevredenheid 

ondernemers vergunningverlening 
E KCM - 

per 2 

jaar 
6 

per 2 

jaar 
6.5 

per 2 

jaar 

% aantal sporters met een beperking en / of 

chronische ziekte  
P RIVM 1% +1% +1% +1% +0% +1% 

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

 

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 

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 408.133. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe. 

 

Binnen dit taakveld wordt bij iedere begroting een stelpost opgenomen ter dekking van (onderhouds-)kosten van 

de diverse onderwijsvoorzieningen. Als in de loop van het begrotingsjaar op basis van het 

Onderwijshuisvestingsprogramma bekend wordt waar de kosten zich voordoen, wordt het benodigde bedrag 

overgeheveld van de stelpost naar de betreffende budgetten binnen het taakveld Onderwijs. In 2019 bedroeg 

deze overheveling € 357.371. Voor 2020 zijn de kosten - en hiermee de overheveling - nog niet bekend. 

Zodoende dat dit budget in 2020 weer op de stelpost begroot staat. Hiernaast wordt € 48.305 van de stelpost 

hersteld, zodat dit meerjarig weer in lijn komt met de investeringsplanning. (zie ‘Aanpassing investeringen stelpost 

Onderwijs huisvesting’ onder Financieel beeld). 

 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023

Lasten 15.437.354    14.558.504    14.464.027    14.657.907    14.383.208    

Baten -4.222.437     -3.931.917     -3.931.917     -3.931.917     -3.931.917     

Geraamde saldo van baten en lasten 11.214.917    10.626.587    10.532.110    10.725.990    10.451.291    

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves 128.481         128.481         128.481         128.481         128.481         

Onttrekking aan reserves -754.987        -362.567        -358.161        -358.161        -358.161        

Saldo mutaties reserves -626.506        -234.086        -229.680        -229.680        -229.680        

Geraamde resultaat 10.588.411    10.392.501    10.302.430    10.496.310    10.221.611    

Samenleving

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Overige baten en lasten (stelposten) 2019 2020 2021 2022 2023

Overige lasten -                     408.133         410.184         243.568         -                     

Totaal lasten -                     408.133         410.184         243.568         -                     

Saldo -                     408.133         410.184         243.568         -                     
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Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe. 

 

 
 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 898.020. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe. 

 

In 2019 is € 357.371 aan de stelpost onderwijshuisvesting onttrokken om lasten voor het 

Onderwijshuisvestingsprogramma binnen het taakveld Onderwijs te dekken. In 2020 zijn deze lasten niet begroot. 

 De vestiging Internationale Schakelklas (ISK) Ithaka is gesloten door het schoolbestuur. Hierdoor hebben wij 

€ 319.862 minder lasten in 2020 ten opzichte van 2019. 

 Conform de Kadernota 2020 wordt incidenteel een bedrag van € 93.476 van Onderwijsachterstandenbeleid 

(OAB) ingezet ter dekking van de gestegen lasten binnen het Sociaal domein. Zodoende zijn minder lasten 

begroot in 2020 ten opzichte van 2019. 

 De lasten voor OAB zijn in 2019 per abuis € 46.212 te laag opgenomen in de begroting. Deze lasten worden 

in 2020 wel begroot. Hiervoor ontvangen wij evenredig hogere baten (zie baten). 

 In 2019 is voor € 75.000 aan advieskosten begroot in het project Integraal huisvestingsplan (IHP) 

Maarssenbroek midden en zuid. Deze lasten zijn niet begroot in 2020.  

 In 2019 zijn voor € 66.663 aan incidentele lasten gemaakt ter herstel van schades aan schoolgebouwen. 

Deze lasten zijn in 2020 niet begroot. 

 Het budget peuterwerk wordt structureel met € 56.236 verlaagd. De peuteraantallen op de opvang vallen 

lager uit dan aanvankelijk ingeschat, waardoor minder budget voor deze opvang nodig is. 

 

Baten 

Binnen dit taakveld dalen de baten met € 321.277. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe. 

 De vestiging ISK Ithaka is gesloten door het schoolbestuur. Hierdoor ontvangen wij vanuit het Rijk € 319.862 

minder aan inkomsten dan in 2019. 

 In 2019 zijn vanuit de verzekering voor € 54.921 aan incidentele vergoedingen uitgekeerd. Deze 

vergoedingen zijn ter dekking van kosten die gemaakt zijn voor het herstel van schades aan 

schoolgebouwen. Deze lasten zijn in 2020 niet begroot. 

 De baten voor OAB zijn in 2019 per abuis € 46.212 te laag opgenomen in de begroting. Deze baten worden 

in 2020 wel begroot. 

 

 
 

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe. 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Economie 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 505.404         462.473         468.246         468.246         468.246         

Kapitaallasten 8.812             6.778             6.778             6.778             6.778             

Overige lasten 399.443         400.833         400.833         400.833         400.833         

Totaal lasten 913.659         870.084         875.857         875.857         875.857         

Totaal baten -486.284        -493.157        -493.157        -493.157        -493.157        

Saldo 427.375         376.927         382.700         382.700         382.700         

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Onderwijs 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 473.031         524.616         531.164         531.164         531.164         

Kapitaallasten 2.169.026      2.187.995      2.169.076      2.538.847      2.715.499      

Overige lasten 4.070.323      3.172.303      3.267.374      3.268.470      3.269.415      

Totaal lasten 6.712.380      5.884.914      5.967.614      6.338.481      6.516.078      

Totaal baten -1.407.698     -1.086.421     -1.086.421     -1.086.421     -1.086.421     

Saldo 5.304.682      4.798.493      4.881.193      5.252.060      5.429.657      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Sportbeleid en -activering 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 232.363         184.145         186.444         186.444         186.444         

Overige lasten 454.050         424.504         424.504         424.504         424.531         

Totaal lasten 686.413         608.649         610.948         610.948         610.975         

Totaal baten -20.270          -20.574          -20.574          -20.574          -20.574          

Saldo 666.143         588.075         590.374         590.374         590.401         
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Kapitaallasten 

In 2020 zijn investeringen afgeschreven en vindt reguliere vrijval van rentelasten plaats. Zodoende wordt 

respectievelijk € 24.735 en € 56.334 minder lasten begroot. Als gevolg hiervan dalen de kapitaallasten binnen dit 

taakveld met € 81.069. 

 

Overige lasten 

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 317.100. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe.  

 

In 2019 is € 202.000 incidenteel uitgegeven, met als dekking de reserve Groot onderhoud buitensportparken, 

voor het moderniseren van drie sportaccommodaties (conform het raadsbesluit Investeringsbijdragen 

buitensportaccommodaties 2019). Hiernaast is in 2019 incidenteel € 150.000 ingezet voor het wegwerken van 

achterstallig onderhoud van buitensportaccommodaties. Beide lasten zijn in 2020 niet begroot. 

 

 
 

Overige lasten 

In 2020 wordt vanuit het Collegewerkprogramma € 115.000 extra beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van 

onze ambitie op het gebied van cultuur. Hierdoor stijgen de overige lasten binnen dit taakveld met € 115.677. 

 

 
 

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe. 

 

  
 

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe. 

 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Sportaccommodaties 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 827.290         795.131         803.991         803.991         803.991         

Kapitaallasten 987.445         906.376         904.933         895.778         888.235         

Overige lasten 2.924.013      2.606.913      2.606.913      2.606.913      2.606.913      

Totaal lasten 4.738.748      4.308.420      4.315.837      4.306.682      4.299.139      

Totaal baten -1.894.612     -1.935.000     -1.935.000     -1.935.000     -1.935.000     

Saldo 2.844.136      2.373.420      2.380.837      2.371.682      2.364.139      

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Cultuurpresentatie, -productie, -participatie 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 32.513           32.465           32.870           32.870           32.870           

Kapitaallasten 10.332           9.544             9.472             9.399             9.326             

Overige lasten 419.153         534.830         534.830         534.830         334.830         

Totaal lasten 461.998         576.839         577.172         577.099         377.026         

Totaal baten -40.666          -41.277          -41.277          -41.277          -41.277          

Saldo 421.332         535.562         535.895         535.822         335.749         

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Musea 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 28.748           14.056           14.231           14.231           14.231           

Kapitaallasten 105.311         96.527           95.825           95.121           94.418           

Overige lasten 432.474         442.819         442.819         442.819         442.819         

Totaal lasten 566.533         553.402         552.875         552.171         551.468         

Totaal baten -237.931        -241.501        -241.501        -241.501        -241.501        

Saldo 328.602         311.901         311.374         310.670         309.967         

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Cultureel erfgoed 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten 55.238           56.063           56.763           56.763           56.763           

Kapitaallasten 29.245           28.031           27.809           27.585           27.363           

Overige lasten 150.265         128.501         128.501         128.501         128.501         

Totaal lasten 234.748         212.595         213.073         212.849         212.627         

Totaal baten -45.409          -23.076          -23.076          -23.076          -23.076          

Saldo 189.339         189.519         189.997         189.773         189.551         
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Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe. 

 

 
 

Onttrekking aan reserves 

De onttrekking aan de reserves is in 2020 € 392.420 lager. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe.  

 

In 2019 zijn de onttrekkingen aan de reserve gedaan welke in 2020 niet plaatsvinden. Deze onttrekkingen 

bestaan uit € 150.000 voor onderhoud aan sportvelden, € 202.000 voor investeringen in sportaccommodaties en 

€ 19.000 voor het herstel van een constructiefout van een schoolgebouw. Hiernaast lopen van twee investeringen 

de kapitaallasten in totaal met € 21.420 af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Media 2019 2020 2021 2022 2023

Toegerekende personeelslasten -                     14.056           14.231           14.231           14.231           

Kapitaallasten 30.148           27.920           27.706           27.491           27.277           

Overige lasten 1.092.727      1.093.492      898.530         898.530         898.530         

Totaal lasten 1.122.875      1.135.468      940.467         940.252         940.038         

Totaal baten -89.567          -90.911          -90.911          -90.911          -90.911          

Saldo 1.033.308      1.044.557      849.556         849.341         849.127         

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Mutaties reserves 2019 2020 2021 2022 2023

Toevoeging aan reserves 128.481         128.481         128.481         128.481         128.481         

Onttrekking aan reserves -754.987        -362.567        -358.161        -358.161        -358.161        

Mutaties reserves -626.506        -234.086        -229.680        -229.680        -229.680        
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5. Paragrafen 
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5.1 Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing 
 

Inleiding 

Ons risicomanagement is gericht op het proactief verkrijgen van inzicht in de risico’s die de wij bij de uitvoering 

van onze taken lopen. Daarbij legt de gemeente ook de relatie met het weerstandsvermogen dat benodigd is om 

de risico’s, als deze zich voordoen, op te kunnen vangen. Doel van het risicomanagement is te voorkomen dat 

substantiële risico’s direct dwingen tot extra bezuinigingen en/of onvoorziene bijstelling van de begroting.  

 

De mate waarin wij in staat zijn de gevolgen van risico’s op te vangen is ook een indicator voor hoe robuust de 

onze financiële positie is. Dit wordt weergegeven in de ratio weerstandsvermogen, waarvoor uw raad een norm 

heeft vastgesteld. Naast het weerstandsvermogen maken wij voor het beoordelen van de financiële positie tevens 

gebruik van financiële kengetallen zoals solvabiliteit, schuldquote en structurele exploitatieruimte. Met deze 

kengetallen krijgen wij inzicht in de gevoeligheid van de financiële positie voor financiële ontwikkelingen en de 

mogelijke effecten daarvan. In deze paragraaf komen de risico’s, het weerstandsvermogen en de financiële 

kengetallen aan de orde. 

 

Uitgangspunten risicomanagement 

Weerstandsvermogen 

De uitgangspunten voor het risicomanagement zijn opgenomen in de “Nota herziening risicomanagementbeleid 

Stichtse Vecht” en de “Nota Reserves en voorzieningen”. Deze nota’s worden periodiek geactualiseerd.  

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 uw raad als minimum een ratio van 1,0 vastgesteld. Daarnaast heeft uw 

raad een streefratio bepaald tussen 1,4 en 2 (ruim voldoende).  

 Voor de minimumomvang van het weerstandsvermogen geldt als uitgangspunt een bedrag van € 150 

per inwoner, uitgaande van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het 

begrotingsjaar. Voor de begroting 2020 wordt uitgegaan van 64.859 inwoners per 1-1-2019 (bron: CBS). 

 

Voor de risico’s die uit grondexploitaties voortvloeien kennen wij een afzonderlijk regime. Daarvoor geldt de 

Algemene reserve grondexploitaties als buffer, pas daarna wordt de Algemene reserve aangesproken. De risico’s 

uit grondexploitaties worden afgewogen in een afzonderlijke risicoanalyse, ze zijn daarom niet opgenomen in het 

risicomanagementsysteem Naris. De hoofdlijnen voor de risico’s uit grondexploitaties zijn aangegeven in de 

paragraaf Grondbeleid van deze begroting. 

Voor het Sociaal domein beschikten wij in voorgaande begrotingsjaren over de risicoreserve Sociaal domein als 

buffer. Zoals in de Bestuursrapportage 2019 is aangegeven, kent deze reserve vanaf 2019 een beperkte omvang 

bestemd voor een klein aantal vaststaande doelen. Daarnaast zijn om beter aan te sluiten bij de verwachte 

uitgaven, de budgetten Sociaal domein vanaf de Programmabegroting 2020 verhoogd en een aantal risico’s aan 

het gemeente brede risicomanagement in Naris toegevoegd.    

 

Beheer  

Voor het beheer van de risico’s maken wij gebruik van een geautomatiseerd risicomanagementsysteem. De 

daarin opgenomen risico’s zijn voor de Programmabegroting 2020 waar nodig geactualiseerd. Tevens zijn enkele 

nieuwe risico’s toegevoegd (bijv. de invoering van de Omgevingswet en de autonome kostenstijging van de 

jeugdhulp). Op basis van het totaal aan geïnventariseerde risico’s is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald. 

Dat wil zeggen, 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 de mate 

van robuustheid van de begroting aan op dit onderdeel.  

 

  



45 
 

Risicoprofiel 

De omgeving waarin een gemeente werkzaam is complex en steeds in beweging. Dit betekent ook dat zich 

ontwikkelingen kunnen voordoen waar op voorhand in de begroting geen rekening mee is gehouden. Deze 

ontwikkelingen kunnen financiële gevolgen hebben voor een gemeente. Om deze gevolgen op te kunnen vangen 

werken wij met een buffer, de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze bestaat uit 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 wij lopen. Omdat ook de risico’s aan verandering onderhevig zijn inventariseren  

en actualiseren wij periodiek de risico’s. De risico-inventarisatie vindt plaats op basis van de inschatting van de 

impact en de kans van optreden. Wij hanteren hierbij klassen van 1 tot 5. Hoe hoger de inschatting van de impact 

of kans, hoe hoger de klasse die aan het risico gekoppeld wordt. Onderstaande grafiek geeft weer hoe voor de 

begroting 2020 de geïnventariseerde risico’s over de begrotingsprogramma’s zijn verdeeld (op basis van hun 

aandeel in de benodigde weerstandscapaciteit): 

 
 

Grootste risicogebieden 

Binnen deze verdeling zijn, qua procentuele invloed op het 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 kennen wij 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. 

 

Gebiedsontwikkeling Bisonspoor 

Financiële risico's voornamelijk gekoppeld aan investeringen in de openbare ruimte (aanbesteding, niet voorzien) 

en interpretatie gemaakte anterieure afspraken. 

Beheersmaatregel: om het risico te beheersen treffen wij de volgende maatregelen: 

1. De financiële risico's worden in beeld gebracht; 

2. In voorkomende gevallen vragen wij ten aanzien van juridische risico's een second opinion aan de 

huisadvocaat; 

3. Bestuurlijk: Wij nemen uw raad mee in de processen binnen dit project. 
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Het tijdelijk niet of onvoldoende kunnen gebruiken van kunstwerken (m.n. bruggen) 

Door het tijdelijk niet of onvoldoende kunnen gebruiken van kunstwerken, wordt de doorstroming beperkt en zijn 

mogelijk kernen niet of beperkt bereikbaar.  

Beheersmaatregel: het opstellen van een onderhoudsprogramma met hierop volgend een beheerplan. Op basis 

hiervan kunnen onderhoudscontracten aanbesteed worden. In 2019 is een pilot gestart om na te gaan welke 

maatregelen, uitgaande van het totale beeld, verder getroffen moeten worden. In de pilot worden zowel goede als 

mindere kunstwerken betrokken om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen. Op basis van de uitkomsten uit de 

pilot wordt de prioritering bepaald. 

 

2. Sociaal domein 

Binnen het Sociaal domein is sprake van financiële en politiek/bestuurlijke risico’s. Bij politiek/bestuurlijke risico’s 

kan gedacht worden aan bijvoorbeeld imagorisico’s als de zorgvoorziening niet het gewenste effect heeft en onze 

ambities niet haalbaar zijn (bijv. door het ontbreken van voldoende sturingsmogelijkheden op gemeentelijk niveau 

of onduidelijkheden/overlap in wetgeving Wmo (uit totaaloverzicht risico’s)). De 3 grootste risico’s die binnen het 

taakveld benoemd zijn betreffen: 

 

Toename beroep op en autonome kostenstijging jeugdhulp 

Landelijk is een trend zichtbaar van een stijgend beroep op en in de kosten van jeugdhulp met als gevolg een 

overschrijding van budgetten. Deze trend in de inzet van jeugdhulp wijkt af van de verwachte trend ten tijde van 

de decentralisaties. 

Beheersmaatregel: als beheersmaatregelen om de kosten te beheersen zetten wij in op het vergroten van het 

kostenbewustzijn in de toegang, samenwerking met huisartsen, het vergroten van het zicht op verwijzingen en de 

inzet van de praktijkondersteuner Jeugd GGZ.  

 

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 door het uit de pas lopen met de begrote aantallen. 

Daarnaast leiden aanpassingen van het macrobudget BUIG tot een hogere/lagere dan geraamde uitkering. 

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, 

preventieve activiteiten gericht op voorkomen instroom, handhaving en vergroten van uitstroom door re-integratie 

activiteiten en het monitoren van de financiële ontwikkelingen.  

 

Toename beroep op gemeentelijke Wmo-voorzieningen 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Het doel 

hiervan is om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen en te laten deelnemen aan de maatschappij. De 

vergrijzing en het zo lang mogelijk thuis blijven wonen maken dat er een groter beroep op voorzieningen wordt 

gedaan. Daarnaast blijven ook de hulpmiddelen en woningaanpassingen van thuiswonende cliënten met een 

Wlz-indicatie de verantwoording van de gemeente. Met name dure woningaanpassingen kunnen een zware druk 

op het budget leggen. Een ander risico is de afnemende subsidie voor collectief vervoer. De genoemde factoren 

geven een financiële druk op de beschikbare ‘open einde’ budgetten. 

Beheersmaatregel: het sturen op het versterken en aanspreken van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht, 

tezamen met het stimuleren van de samenredzaamheid in de samenleving.  

 

3. Gemeente brede risico’s/bedrijfsvoering risico’s   

Dit betreft financiële, technische en organisatorische risico’s op het gebied van bedrijfsvoering. De 3 grootste 

risico’s op dit vlak zijn: 

Het risico op gijzeling van informatie/cybercrime 

Beheersmaatregel: een gemeente kent vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid. Vanaf 1 januari 2020 moeten 

gemeenten samen met de rijksoverheid, waterschappen en provincies aan één uniform normenkader voor 

informatiebeveiliging gaan voldoen: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), daar waar voorheen de 

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) leidend was. De BIO biedt gemeenten meer handvatten voor 

risicomanagement.  

Daarnaast voert een gemeente audits (bijv. voor DigiD) en landelijke zelfevaluaties uit en vindt er periodiek een 

zogeheten pentest (check van de computersystemen op kwetsbaarheden) plaats. Tevens wordt ingezet op 

bewustwording bij medewerkers om gijzeling van informatie te voorkomen. 

 

 



47 
 

Onvoldoende borging van de authenticiteit van de gegevensvoorziening. 

De toenemende digitalisering en het bestaan van twee informatiestromen (digitaal en fysiek) binnen een  

gemeente brengt risico’s voor de documentaire informatievoorziening van een gemeente met zich mee. Dit kan 

leiden tot een verminderde kwaliteit van bedrijfsvoering en dienstverlening.   

Beheersmaatregel: wij zijn ter beperking van dit risico het organisatie brede project Digitaal Werken gestart, met 

als doel een volledig integrale digitale dienstverlening en bedrijfsvoering inclusief een goede informatie- en 

archieffunctie.  

 

Het door onvoldoende kennis van inkoop- en aanbestedingsregels met betrekking tot Europees aanbesteden 

onjuist toepassen van deze regels 

Beheersmaatregel: voor het (Europees) aanbesteden 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. Ook worden informatiesessies voor de betrokken teams gehouden om de kennis op peil te houden en is 

het verplicht elke inkoop te starten met een Inkoop Start Formulier. Dit ondersteunt het decentraal inkopen en het 

hanteren van het startformulier maakt het tevens mogelijk inkooptrajecten te monitoren gericht op het genereren 

van managementinformatie.   

 

In totaal zijn er voor de begroting 2020 52 risico’s in beeld gebracht. Deze risico’s kennen een ingeschat 

maximaal financieel gevolg van € 19.850.000. De risico’s, gekwantificeerd voor de kans dat ze zich kunnen 

voordoen en het ingeschatte maximale financiële gevolg, zijn aan het eind van deze paragraaf weergegeven. 

 

Grootste risicogebieden Financieel gevolg 

(inschatting o.b.v. risico-inventarisatie) 

1. Fysiek domein excl. verbonden partijen)  6.900.000   

2. Sociaal domein (excl. verbonden partijen)  4.300.000  

3. Gemeente brede risico’s/Bedrijfsvoering risico’s  4.300.000  

Totaal top 3 risicogebieden 15.500.000 

Overige risico’s  4.350.000  

(waarvan verbonden partijen: 1.550.000)  

Totaal alle risico’s   19.850.000 

 

Ratio weerstandsvermogen 

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 € 19.850.000 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 € 5.715.657. 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 begroting 2020 

Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen, o.b.v. inwonertal per 1-1-2019)  9.728.850  

Stelpost Algemene uitkering      634.000 

post Onvoorzien       90.000 

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit  10.452.850  

 

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 
 =  

   10.452.850 
 = 1,83 

Benodigde 

weerstandcapaciteit 

    5.715.675 

  

 

Deze ratio weerstandsvermogen voldoet aan de door uw raad vastgestelde streefnorm “ruim voldoende” (ratio 

tussen 1,4 en 2,0). De ratio is ten opzichte van de meest recente risico-inventarisatie uit de jaarrekening 2018 
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(1,82) nagenoeg gelijk gebleven. De benodigde weerstandscapaciteit is ten opzichte van de jaarrekening 2018 

wel toegenomen. Deze toename hangt samen met het toevoegen van een aantal risico’s, met name op het 

Sociaal domein, dat een verhoging van het ingeschat financieel gevolg van € 0,8 miljoen geeft. Na risicosimulatie 

leidt dit tot een hogere benodigde weerstandscapaciteit van € 376.000 (€ 5,716 miljoen tegenover € 5,340 miljoen 

bij jaarrekening 2018). Het beschikbare weerstandsvermogen van onze gemeente is voldoende om deze stijging 

op te vangen. Ondanks dat wij een gestructureerde wijze van risicomanagement hanteren, wil dit uiteraard niet 

zeggen dat wij daarmee alle risico’s voorzien of het zich voordoen van risico’s kunnen uitsluiten. Periodieke 

inventarisatie van risico’s en afstemming met de beschikbare weerstandscapaciteit geeft ons echter een goed 

beeld van het (benodigde) vermogen om die risico’s op te kunnen vangen.  

 

Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Programmabegroting 2020 

In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde gekwantificeerde risico's per programma weergegeven. 

De kolom "invloed" geeft de impact van een risico op de benodigde weerstandscapaciteit aan (o.b.v.  

simulatie). 

 

VP = verbonden partij, KWP = Kockengen Waterproof 

Risico Kans Ingeschat financieel 

gevolg 

Invloed 

Programma 1 Bestuur       

Beleidsmatige risico's        

Signalen en initiatieven van bewoners worden onvoldoende opgepakt 90% 50.000 0,51% 

        

Gemeente brede / bedrijfsvoering risico’s       

Gijzeling van informatie of systemen 50% 1.000.000 5,66% 

Door onvoldoende kennis van inkoop- en aanbestedingsregels m.b.t. Europees 

aanbesteden worden deze regels verkeerd toegepast. 

30% 1.000.000 3,38% 

Onvoldoende borging van de authenticiteit van de gegevensvoorziening van de 

gemeente. 

50% 500.000 2,86% 

Beveiliging en uitval ICT in de organisatie 50% 500.000 2,83% 

Het niet toepassen van de geldende inkoop- en aanbestedingsregels (intern 

inkoopbeleid) 

90% 250.000 2,55% 

Het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 50% 250.000 1,42% 

Het niet (blijvend) kunnen waarborgen van de continuïteit van dienstverlening bij 

solitaire functies 

50% 250.000 1,41% 

Fysieke bedreigingen voor mensen, informatie en bezittingen 10% 500.000 0,56% 

Niet realiseren doelstelling garantiebanen 10% 50.000 0,06% 

        

Risico's algemene / financiële dekkingsmiddelen       

Fraude financiële transacties 50% 500.000 2,84% 

Inroepen hypotheekrecht verstrekte geldleningen personeel 10% 250.000 0,29% 

Gemeentelijke garantstellingen aan maatschappelijke instellingen 10% 250.000 0,29% 

        

Totaal programma 1 Bestuur   5.350.000 24,66% 

        

Programma 2 Veiligheid       

VP: Het onjuist reageren op een crisissituatie (VRU) 30% 1.000.000 5,09% 

Ondermijning: aantreffen van misstanden waarbij directe actie noodzakelijk is, 

maar waar onze organisatie niet op ingericht is 

50% 500.000 2,85% 

        

Totaal programma 2 Veiligheid   1.500.000 7,94% 

        

Programma 3 Fysiek       

Gebiedsontwikkeling Bisonspoor 70% 1.000.000 7,96% 

Kunstwerken (m.n. bruggen) tijdelijk niet of onvoldoende te gebruiken 50% 1.000.000 5,66% 

KWP: Prijsstijgingen in de uitvoering 70% 500.000 3,98% 

VP: Aanvullende kosten voor het oplossen van de problematiek in het 

Plassengebied 

50% 500.000 2,84% 

Niet goed begaanbare wegen en ongevallen a.g.v. extreme 

weersomstandigheden en sneeuwval 

50% 500.000 2,84% 
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Versnelde bodemdaling als gevolg van klimaatverandering 70% 250.000 1,99% 

Geen afvoer door een calamiteit aan de riolering 70% 250.000 1,99% 

KWP: vervanging kabels en leidingen 50% 250.000 1,43% 

Onvoldoende dekking kosten vergunningen door teruglopende legesinkomsten 50% 250.000 1,43% 

KWP: Versnelde zetting in het openbaar gebied 10% 1.000.000 1,16% 

Gemeentelijke garantstellingen woningcorporaties (achtervang Wsw). 10% 1.000.000 1,12% 

Gevolgen Omgevingswet 10% 500.000 0,56% 

KWP Aanspraak op nadeelcompensatieregeling KWP 90% 50.000 0,51% 

Wateroverlast vanwege heftige regenval 70% 50.000 0,40% 

Verontreiniging van oppervlaktewater 10% 250.000 0,29% 

Leegstand van gemeentelijk vastgoed (bijv. overgedragen schoolgebouwen) 10% 50.000 0,06% 

        

Totaal programma 3   7.400.000 34,22% 

Programma 4 Sociaal       

Toename beroep op en stijging kosten jeugdhulp 90% 500.000 5,11% 

Ontwikkeling bijstandsaantallen (conjunctuur) en/of bijstelling van het 

macrobudget Buig 

70% 500.000 3,98% 

Toename beroep op gemeentelijke Wmo voorzieningen 70% 500.000 3,98% 

Lagere rijksbijdrage Wsw door afwijkingen in aantallen 90% 250.000 2,57% 

Bestuurlijke en/of ambtelijke verkokering bemoeilijkt een integrale aanpak 90% 250.000 2,55% 

Onduidelijkheden/overlap in de wetgeving (bijv. Wlz, Zvw) in relatie tot Wmo en 

bijbehorende budgetten 

90% 250.000 2,55% 

Op gemeentelijk sturingsniveau onvoldoende sturingsmogelijkheden op trajecten 

jeugdigen 

90% 250.000 2,55% 

Toename beroep op minimaregelingen etc. 50% 250.000 1,43% 

Hiaat in aanbod zorgvoorzieningen 50% 250.000 1,43% 

Inkoop essentiële functies: ontbreken van voldoende en adequate (lokale) 

alternatieven 

50% 250.000 1,41% 

Overbelasting en/of stoppen van vrijwilligers en/of mantelzorgers. 30% 250.000 0,85% 

Doorverwijzing buiten het zicht van de gemeente om 30% 250.000 0,85% 

Oneigenlijk gebruik van PGB's 30% 250.000 0,85% 

Door landelijk politieke interventies is er teveel aandacht voor incidenten 30% 250.000 0,85% 

VP: Algemene risico's op de begroting van Kansis 30% 50.000 0,17% 

Incidenten op gebied van jeugdhulp 10% 50.000 0,06% 

        

Totaal programma 4   4.350.000 31,19% 

        

Programma 5 Samenleving       

Financiële problemen schoolbestuur openbaar onderwijs 30% 250.000 0,85% 

Ongelukken in zwem- en sportaccommodaties 10% 250.000 0,29% 

Lagere kwaliteit van onderhoud sportparken 10% 250.000 0,29% 

Financiële problemen schoolbesturen (bijzonder onderwijs) 10% 250.000 0,28% 

Onveilige schoolgebouwen 10% 250.000 0,28% 

        

Totaal programma 5   1.250.000 1,99% 

        

Totaal geïnventariseerde risico's   19.850.000 100% 

NB Het totaal aan geïnventariseerde risico's en de invloed op de benodigde weerstandscapaciteit kunnen niet per programma 

met elkaar vergeleken worden. De verwachte kans dat een risico zich voordoet speelt hierbij ook een rol. 
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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 2020 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. Door de geplande investeringen in 2020 zullen er langlopende leningen aangetrokken 

moeten worden en zal het vreemd vermogen en het totale vermogen toenemen terwijl het eigen vermogen daalt. 

Hoewel de netto schuldquote hierdoor toeneemt, is deze nog steeds als ‘neutraal’ aan te merken. 

 

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. 

Voor de ontwikkeling van dit kengetal, zie de toelichting onder ‘Netto schuldquote’. 

 

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. Door de geplande investeringen in 2020 zullen er 

langlopende leningen aangetrokken moeten worden en zal het vreemd vermogen en het totale vermogen 

toenemen terwijl het eigen vermogen daalt. Hierdoor daalt de solvabiliteit. 

 

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. 

 

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 2020 Rekening Begroting Begroting Categorie A Categorie B Categorie C

2018 2019 2020 Minst risicovol Neutraal Meest risicovol

Netto schuldquote 70% 75% 105% < 90% 90%-130% > 130%

Netto schuldquote gecorrigeerd 

voor alle verstrekte leningen
67% 73% 104% < 90% 90%-130% > 130%

Solvabiliteitsratio 25% 23% 18% > 50% 20%-50% < 20%

Grondexploitatie -0,18% -0,97% 1,57% < 20% 20%-35% > 35%

Structurele exploitatieruimte 2,36% -0,57% 0,51% > 0% = 0% < 0%

Belastingcapaciteit 112,06% 110,13% 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  

Beleidskader 

Op grond van de Wegenwet hebben wij de zorgplicht om onze wegen goed en verantwoord te beheren. 

Hieronder vallen asfalt, elementen en half verhardingen. In de voorjaarsnota 2016 is de nota Kapitaalgoederen 

door uw raad vastgesteld, waarbij onder andere het beheerplan wegen is betrokken. 

 

Financiën 

In het meerjareninvesteringsplan zijn investeringen voor vervanging van wegen opgenomen. Daarnaast zijn in de 

begroting budgetten opgenomen voor het dagelijks onderhoud en voor het planmatig onderhoud is de voorziening 

wegen ingericht. 

 

Civiele constructies  

Beleidskader 

Onder civiele constructies wordt verstaan tunnels, viaducten, bruggen, duikers, (aanleg)steigers, beschoeiing, 

kades, grondkeringen en geluidschermen. 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. In de voorjaarsnota 

2016 is de nota Kapitaalgoederen door uw raad vastgesteld. Deze nota bevat het beleidskader voor het 

onderhoud van de civiele constructies. In 2020 ronden wij de inspecties van de meest risicovolle civiele 

constructies af, deze dienen onder andere als basis voor het nieuwe op te stellen (gefaseerde) beheerplannen. 

 

Financiën 

In het meerjareninvesteringsplan zijn de benodigde investeringen voor de civiele constructies opgenomen. 

Daarnaast zijn in de begroting budgetten opgenomen voor het dagelijks beheer en onderhoud.  

 

Openbare verlichting  

Beleidskader 

Het doel is een verkeersveilige, sociaal veilige en leefbare omgeving die voldoet aan de landelijke richtlijnen.  

Per 2019 zijn wij geheel verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het verlichtingsareaal. Er is gestart 

met het opstellen van het meerjareninvesterings- en verduurzamingsplanning, onderdeel hiervan is ook het 

opstellen van een beheerplan en onderhoudsplanning. 

 

Financiën 

In het meerjareninvesteringsplan zijn de benodigde investeringen voor de verduurzaming van de huidige 

installatie opgenomen. Daarnaast zijn in de begroting budgetten opgenomen voor het dagelijks en planmatig 

onderhoud. 

 



52 
 

Water en riolering  

Beleidskader  

Wij hebben op grond van de Wet milieubeheer een zorgplicht voor de inzameling van stedelijke afvalwater en op 

grond van de Waterwet een zorgplicht voor hemelwater en een zorgplicht voor grondwater. De wijze waarop wij 

invulling geven aan de zorgplichten wordt weergegeven in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het GRP 

beschrijft de beleidsvoornemens en (bijbehorende) maatregelen voor inzameling, transport en verwerking van 

stedelijke afval-, hemel- en grondwater voor de periode 2017-2022.  

 

Bij het opstellen van het GRP is een methodiek gehanteerd waarbij op basis van beelden en keuzes beleid wordt 

vastgelegd. Met deze methode is er een inzicht in de koppeling tussen kwaliteit en kosten. Bij het bepalen van de 

ambitie zijn er keuzemogelijkheden in kwaliteit. Wij trekken de lijn die is gestart bij beheer openbare ruimte door 

naar rioleringszorg. Deze lijn is gestart met het Beleidsplan beheer openbare ruimte in 2012 en de Nota 

Kapitaalgoederen in 2016. In navolging hiervan is bij de invulling van de watertaken gekozen voor het 

kwaliteitsniveau ‘basis’.  Het GRP geeft inzicht in de aanleg, tijdige vervanging, verbetering, beheer en onderhoud 

van de riolering en in de kosten van al deze facetten. Bij het opstellen van de onderhouds- en 

vervangingsplanning wordt naast de technische staat ook gekeken naar de voordelen van een integrale aanpak 

van maatregelen in de openbare ruimte.  

 

Financiën  

Wij hanteren een 100% kostendekkend tarief waarbij alle kosten voor de rioleringszorg uit de rioolheffing worden 

gedekt. Bij de lasten wordt onderscheid gemaakt tussen exploitatiekosten en investeringen. De kosten voor het 

jaarlijkse operationeel beheer en onderhoud vormen de exploitatiekosten en de investeringsactiviteiten kunnen 

worden onderverdeeld in aanleg, vervanging en verbetering. 

Om schommelingen in de kosten op te vangen wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening waardoor 

het tarief niet steeds aangepast hoeft te worden wanneer er sprake is van een piek of dal in de uitgaven.  

 

Groen  

Beleidskader 

Onder groen wordt verstaan bomen, plantsoenen en parken in de openbare ruimte, paden in parken zijn 

inbegrepen, water in de parken en wegbermen niet. Het beheerdoel is in stand houding van de voorgeschreven 

kwaliteit. Verder spelen belangen als ecologie, landschap cultuurhistorie en klimaatadaptatie een belangrijke rol. 

Het beleidskader wordt gevormd door beleidsplannen als het bomenbeleidsplan en het park- en 

landschapsplannen en door de Nota Kapitaalgoederen. 

 

Financiën 

Op grond van de nota Kapitaalgoederen zijn in de voorjaarsnota 2016 middelen beschikbaar gesteld voor 

vervangingsinvesteringen voor kapitaalgoederen waaronder groen tot en met 2020. Tevens zijn in de begroting 

(exploitatie) budgetten opgenomen voor het reguliere (dagelijks-jaarlijks) onderhoud (IBOR).  

 

Speelterreinen  

Beleidskader 

De speelplekken worden ingericht conform vastgestelde Kadernota ‘Buiten Spelen Natuurlijk! De speeltoestellen 

moeten veilig te gebruiken zijn. De speelplaatsen worden duurzaam en klimaat adaptief ingericht. Het onderhoud 

van het groen op en rond de speelplaatsen vindt plaats conform vastgesteld beheerniveau ‘Nota beheer 

kapitaalgoederen’. Het onderhoud van de speeltoestellen vindt plaats conform de richtlijnen Warenwetbesluit 

Attractie- en Speeltoestellen. Jaarlijks worden de speeltoestellen door de aannemer (IBOR) nagelopen en vindt 

inspectie door een onafhankelijke partij plaats. Op hun aanwijzingen worden reparaties uitgevoerd. 

 

Financiën 

In het meerjareninvesteringsplan zijn de investeringen opgenomen voor de vervanging van speeltoestellen. 

Daarnaast zijn in de begroting budgetten opgenomen voor het dagelijks beheer en onderhoud. 

 

Sportterreinen  

Beleidskader 

Kapitaalgoederen die onder het programma sport vallen, betreffen de buitensportaccommodaties. Zoals 

vastgesteld in de kadernota Sport, faciliteren wij in 2020 een verantwoord basisniveau van gevarieerd sport- en 

beweegaanbod door betaalbare en toegankelijke sportaccommodaties. Jaarlijks zullen wij een schouw laten 

plaatsvinden. Hierbij wordt een onafhankelijk expert ingeschakeld. Zo is het basiskwaliteitsniveau gewaarborgd.  
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Financiën  

In de begroting zijn budgetten opgenomen ten behoeve van het beheer & onderhoud van de 

buitensportaccommodaties en bijdrage aan derden voor vervangingen. Deze budgetten blijven in 2020 gelijk, en 

worden besteed conform hetgeen in de kadernota Sport is vastgelegd.  

 

Gebouwen  

Beleidskader. 

Wij verzorgen het planmatig (technische) onderhoud van panden in ons eigendom. Het planmatig onderhoud is 

tot 2024 vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). In 2020 ronden wij een strategisch 

beleidsplan af en bieden dit aan uw raad aan. Hieruit voortvloeiend maken wij keuzes over de wijze waarop wij 

het beheer van ons vastgoed kwalitatief en duurzaam waarborgen. Tevens actualiseren wij in 2020 de huidige 

MJOP`s. 

 

Financiën. 

In het meerjareninvesteringsplan zijn de benodigde investeringen voor het verduurzamen van het gemeentelijk 

vastgoed opgenomen. Daarnaast zijn in de begroting budgetten opgenomen voor het dagelijks beheer en 

onderhoud van het vastgoed. Ten behoeve van het groot onderhoud is een voorziening gevormd. 
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5.3 Financiering  

 

Inleiding 

In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie uiteengezet. De functie 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 daaraan verbonden risico’s.  

 

Wet fido 

De kaders voor uitoefening van de financiering- of treasuryfunctie zijn vastgelegd in de Wet financiering 

decentrale overheden (kortweg: Wet fido) inclusief de daarbij behorende ministeriële regelingen. De kaders zijn 

vertaald in het ‘Treasurystatuut Gemeente Stichtse Vecht 2014’. Hiermee is de beleidsmatige infrastructuur voor 

de treasury van onze gemeente vastgelegd. 

De Wet fido geeft drie wettelijke vereisten waaraan wij als gemeente moeten voldoen. De vereisten van de 

kasgeldlimiet en de renterisiconorm dienen in acht te worden genomen en tijdelijk overtollige middelen moeten 

verplicht worden aangehouden in ’s Rijks schatkist of belegd worden bij een andere (decentrale) overheid. 

 

Financiering 

Voor de financieringsfunctie stelt de Wet fido beleidsmatige richtlijnen, 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 

De reguliere begrotingsbaten en –lasten lopen over een (begrotings)jaar gemeten in principe synchroon. Dit laat 

onverlet dat er lopende het jaar posities zullen ontstaan, positief of negatief. De liquiditeitenplanning geeft inzicht 

in (toekomstige) financieringsposities en de momenten waarop regulering van banksaldi nodig is. De 

betrouwbaarheid van de liquiditeitsplanning wordt vooral bepaald door de investeringen. De voortgang hiervan 

kan namelijk sterk beïnvloed worden door externe factoren zoals bijvoorbeeld milieueffectrapportages en 

bezwaarprocedures. Om de planning actueel en betrouwbaar te houden wordt de liquiditeitenplanning periodiek 

bijgesteld. 

 

Financieringsbeleid 

Het financieringsbeleid van onze gemeente is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden een zo optimaal 

mogelijk rendement te verkrijgen dan wel de lasten zo veel als mogelijk te reduceren. Daarnaast streven wij er 

naar de kasgeldlimiet maximaal te benutten. De rente op kortlopende geldleningen is lager dan de rente op 

langlopende geldleningen, bovendien geeft een geldlening met een korte looptijd meer flexibiliteit. 
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Leningportefeuille 

 

Per 1 januari 2020 is de leningportefeuille opgebouwd uit zestien langlopende geldleningen met een totale 

restschuld bij aanvang van het begrotingsjaar 2019 van afgerond € 98,6 miljoen. 

Leningportefeuille 2019 (peildatum: 1 september 2019) 

  

Oorspronkelijke 

hoofdsom 

Restant 

hoofdsom 

Leningportefeuille per 1 januari 2019              118.945.363                 77.740.669 

2019: realisatie nieuwe geldlening(en)     

* 25 maart 2019: NWB NK/1 - 30109                 15.000.000                  15.000.000  

2019: aflossingen 

* aflossingen 2019                 -9.142.522  

2019: prognose nieuw aan te trekken geldlening 

* 1 oktober 2019                  15.000.000                 15.000.000 

Leningportefeuille (stand per 1 januari 2020)               148.945.362                  98.598.147 

  

2020: prognose nieuw aan te trekken geldlening 

* medio 2020                 20.000.000 

* aflossingen 2020                -10.655.275 

* aflossingen 2020 (geprognosticeerde geldlening 01-10-2019)                 -1.500.000  

Leningportefeuille: restant hoofdsom per 31 december 2020                 106.442.872 

 

Beleggingen (schatkistbankieren) 

Per 15 december 2013 is de ministeriële regeling ‘Schatkistbankieren Decentrale Overheden’ van kracht. De 

regeling verplicht gemeenten om, met inachtneming van een vooraf vastgesteld drempelbedrag (€ 900.000,00), 

hun overtollige financiële middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist dan wel uit te lenen aan een andere 

(decentrale) overheid waarbij geen sprake is van een toezichtrelatie. De hoofdlijnen van de ministeriële regeling 

zijn vastgelegd in de Wet fido. 

 

Rente 

De commissie BBV heeft in 2017 de ‘Notitie rente’ geïntroduceerd. De notitie beoogt: 

 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 een gemeente met de (toerekening van) rente omgaat 

(transparantie). 

Door de steeds dalende rente is ook in de begroting 2020 een verlaging van de omslagrente tot 1% toegepast. 

Bij de toerekening van de kapitaallasten aan het taakveld riolering handhaven wij een rentepercentage van 2%. 

 

Renteschema 2020 

Rentelasten: langlopende en kortlopende financieringsmiddelen (leningportefeuille)                   1.272.882  

Externe rentebaten                      -74.323  

Saldo rentelasten en rentebaten                   1.198.559  

Rentelasten toegerekend aan grondexploitaties                        -3.773  

Rentelasten door verstrekte leningen aan woningcorporaties                      -30.753  

Rentebaten door verstrekte leningen aan woningcorporaties                        30.753  

Aan taakvelden toe te rekenen rente                   1.194.786  

Aan taakvelden toegerekende rente                 -1.862.805  

Renteresultaat taakveld Treasury                    -668.019  

 

Renteverwachting 

De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese Centrale 

Bank (ECB). Ook andere macro-economische effecten zijn van belang voor de renteontwikkeling, zoals 

bijvoorbeeld de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de uittreding van het Verenigd Koninkrijk 

uit de Europese Unie. De onrust op de financiële markten maakt het lastig een goede renteprognose af te geven. 

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de rente in 2020 niet substantieel zal afwijken van het huidige niveau. 
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Risicobeheersing 

De waarde van financiële activa dient zo weinig mogelijk gevoelig te zijn voor marktbewegingen en de risico’s 

dienen zo goed mogelijk te worden beheerst.  

De Wet fido introduceert instrumenten die de risico’s bij het lenen en beleggen van financiële middelen moeten 

beperken. Zo bepaalt de wet dat gemeenten uitsluitend voor de uitoefening van de publieke taak leningen kunnen 

aangaan, middelen kunnen uitzetten en garanties kunnen verlenen. De risico’s op het aangaan van leningen 

wordt beperkt door de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.  

Kasgeldlimiet 

Gemeenten mogen haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de Wet fido is hiervoor de 

kasgeldlimiet opgenomen. De kasgeldlimiet stelt een maximum aan het gebruik van kortlopende financieringen 

(de netto vlottende schuld). De limiet is gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal en voor 2020 berekend op 

(afgerond) € 11.587.335. 

 

KASGELDLIMIET 2020  (peildatum 1 september 2019) 

Grondslag (begrotingstotaal 2020) Percentage Kasgeldlimiet 

 €    136.321.586 8,50%   11.587.335 

 

Renterisiconorm 

Het doel van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld (schuld met een rente-

typische looptijd vanaf één jaar). De treasuryfunctie beheert de lening portefeuille en is belast met het 

aanbrengen van voldoende spreiding. De renterisiconorm is vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Uit 

onderstaand schema blijkt dat onze gemeente ook in 2020 en volgende jaren voldoet aan de vereisten van de 

renterisiconorm. 

 

RENTERISICONORM (berekening) 2020 

A 1 Renteherzieningen                      761.003  

  2 Betaalde aflossingen                  11.394.272  

Renterisico (A1 + A2)                 12.155.275  

Berekening renterisiconorm   

B  1 Begrotingstotaal               136.321.586  

  2 Percentage (ministeriële regeling)                                 0  

Renterisiconorm (B1 x 20%)                 27.264.317  

TOETS:   

Renterisiconorm (B)                 27.264.317  

Renterisico (A)                 12.155.275  

Ruimte (+) / Overschrijding (-) renterisiconorm (B – A)                 15.109.042  

 

Kredietrisico’s 

Het kredietrisico (= debiteurenrisico) richt zich op de kredietwaardigheid van de tegenpartij bij financiële 

transacties. Kredietrisico’s kunnen ontstaan als gevolg van:   

 Door de gemeente verstrekte geldleningen of belegging;  

 Het verstrekken van een gemeentelijke borg- of garantstelling;  

 Hypothecaire geldleningen verstrekt aan (voormalig) personeel. 

 

 Door de gemeente verstrekte geldleningen of belegging 

De Wet fido bepaalt expliciet dat het een gemeente niet is toegestaan bancaire activiteiten te ontplooien.  

Met de introductie van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden daarnaast verplicht om 

(tijdelijk) overtollige middelen in ’s Rijks schatkist te beleggen. 
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 Het verstrekken van een gemeentelijke borg- of garantstelling 

Onderscheiden worden: borg- of garantstellingen en het innemen van een achtervang constructie.  

Een gemeente staat borg of garant voor betaling van rente en aflossing op geldleningen die door lokale 

stichtingen, instellingen, verenigingen of anderszins zijn aangetrokken voor het ontplooien van activiteiten die in 

het verlengde liggen van de publieke taak. Verzoeken tot het verkrijgen van een gemeentelijke borg- of 

garantstelling worden getoetst aan de criteria vastgelegd in de ‘Verordening gemeentelijke garantstelling 

gemeente Stichtse Vecht 2016’.  

Innemen achtervang constructie. Hierbij heeft de gemeente een rol in de zekerheidsstructuur van 

waarborgfondsen. Mede vanwege de strenge toelatingscriteria en periodieke toetsing door de waarborgfondsen 

zijn de gemeentelijke risico’s lager dan bij directe borgstellingen. 

 

 Hypothecaire geldleningen verstrekt aan (voormalig) personeel. 

Na het inwerkingtreden van de Wet fido (1 januari 2009) is het verstrekken van hypothecaire geldleningen  

aan (voormalig) personeel expliciet verboden. Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2011 is actief  

ingezet op vervroegde aflossing van de gemeentelijke hypotheekportefeuille. Thans bestaat de hypotheek-

portefeuille nog slechts uit één hypotheekgever als gevolg waarvan het kredietrisico op de hypotheek-portefeuille 

als nihil kan worden beschouwd. 
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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 wij 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 groeien door 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  

Het invoeren van werken op basis van betrouwbare informatie betekent transparant en goed onderbouwd keuzes 

kunnen maken. Vanuit het programma data gestuurd werken is in 2019 de implementatie van een datawarehouse 

gestart, welke in 2020 in gebruik wordt genomen. Dit is noodzakelijk om beveiligde en betrouwbare data te 

kunnen opslaan en beheren, waaruit betrouwbare informatie gehaald kan worden. 

In 2020 zal daarmee steeds meer betrouwbare data beschikbaar komen. Hiermee worden de teams in 

beleidsbeslissingen en dienstverlening ondersteund. Dit vraagt om een ontwikkeling die enige jaren zal duren.  

 

Wij werken eveneens aan het beschikbaar stellen van open data sets. Hiervoor is in 2019 een openbare website 

gelanceerd, waarop meer dan 40 sets geplaatst zijn. Dit wordt in 2020 uitgebreid. Op basis van een ontwikkelde 

visie op integraal digitaal werken, worden bouwstenen, zoals procesgericht werken, basisregistraties en 

overheidsportalen gecoördineerd ingezet om integraal digitaal werken te bevorderen. 

 

Omgevingsgericht  

De organisatie bouwt het netwerk met omgeving, U10 gemeenten en andere ketenpartners verder uit in 2020. De 

samenwerking in de U16 heeft in 2019 een grote vlucht genomen, dit wordt in 2020 doorgezet.  

Onder andere vanuit de implementatie van de Omgevingswet zal ook in 2020 veel aandacht zijn voor de 

doorontwikkeling in samenwerking tussen inwoners en ondernemers. Er worden verschillende omgevingsgerichte 

trajecten en participatie pilots uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2020 intensief samengewerkt tussen een ambtelijke 

integrale participatiewerkgroep en een stuurgroep van uw Raad.  

Om dit succesvol te laten verlopen is het belangrijk in te zetten op klantgerichtheid en integrale samenwerking 

van de ambtelijke organisatie.  

 

Effectief en innovatief  

Wij werken gestandaardiseerd waar kan, wendbaar en vernieuwend waar mogelijk. Wij vinden innovatie 

belangrijk, maar dit moet altijd aantoonbaar renderen. 
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Innovatie  

Door middel van investeren in innovatief denken en handelen, zijn de afgelopen jaren verschillende renderende 

innovatietrajecten gerealiseerd. Hierbij zijn inwoners en ondernemers betrokken geweest, met als resultaat 

bijvoorbeeld het BRIT (Buiten Ruimte Inrichtings Tool). Dit gaan wij in 2020 continueren. 

Om te komen tot effectieve en innovatieve dienstverlening aan onze externe en interne klant moeten wij onze 

processen beschrijven en verbeteren. Hierdoor voldoen wij ook aan wet- en regelgeving én ontwikkelen wij onze 

organisatie volgens de Organisatievisie 2020. Er worden werkprocessen geleand en er worden klantreizen 

uitgevoerd. 

Daarnaast wordt innovatief gewerkt aan het verbeteren van processen, door middel van agile werken. Hiermee 

realiseren wij een vermindering van foutgevoeligheid, een snelle doorlooptijd van dienstverlening en daarmee een 

nog tevredener klant. Dit vraagt van de ambtelijke organisatie een innovatieve klantgerichte manier van denken. 

Inmiddels kunnen wij stellen dat innovatie in het DNA zit, maar uiteraard blijft het zaak dit te blijven ontwikkelen. 

 

Opleidingsprogramma 

Ons opleidingsprogramma heeft als doel om 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. 

Dit opleidingsprogramma wordt doorlopend geëvalueerd en aangepast aan de behoefte van omgeving en 

organisatie. In 2020 worden de leerlijnen voortgezet op het gebied van Prettig Contact Met de Overheid, de 

Omgevingswet en Data gestuurd werken. 

Het budget is beperkt en vraagt om het maken van kritische keuzes. Vakgerichte opleidingen die noodzakelijk zijn 

voor het uitvoeren van functies blijven altijd gegarandeerd.  

 

Human Resources  

De medewerkers van Stichtse Vecht zijn en blijven 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 !. 

 

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Dit geldt vooral voor specialistische functies. Wij gaan daarom onze 

website moderniseren waardoor wij nog beter kandidaten bereiken en informeren en daarmee onszelf als 

werkgever en merk beter op de kaart zetten. 

 

Naar aanleiding van het gehouden Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en andere onderzoeken gericht op het 

terugdringen van verzuim en vitaal en gezond werken, wordt een plan van aanpak opgesteld. In 2020 zal verder 

aandacht zijn voor het versterken van Stichtse Vecht als merk op de krapper wordende arbeidsmarkt. Er zal 

ingezet worden op het binden en boeien van medewerkers en het vernieuwen van de werkenbijstichtsevecht.nl 

website. Daarnaast zal de definitieve invoering voor de normalisatie van de ambtelijke rechtspositie en het verder 

digitaliseren van de processen, waaronder een digitaal personeelsdossier, op de agenda staan.  

 

Loonsom organisatie 

De VNG en de vakbonden hebben een principeakkoord over de nieuwe cao-gemeentepersoneel. De cao loopt 

van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. In 2019 zijn de salarissen per 1 oktober gestegen met 3,25% en in 2020 

stijgen de salarissen per 1 januari met 1%, per 1 juli met 1% en per 1 oktober met 1%. Dit geeft het volgende 

beeld: 

 

 

Zoals in het Collegewerkprogramma is vastgesteld, stuurt de organisatie op de totale loonsom. Binnen deze 

loonsom mag maximaal 10% worden ingehuurd, uiteraard onder de voorwaarde dat de loonsom niet wordt 

overschreden. 

 

 

 

 

 

 

 

Loonsom  2019 incl. 3,25% 2020 

Totaal 29.172.138 30.403.329 
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Verplichte indicatoren Rijk P/E Bron R2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 

Formatie per 1.000 inwoners P SV 6,2  6,4  6,3  6,3  6,2  6,2  

Bezetting per 1.000 inwoners P SV 6,1  6,1  6,0  6,0  5,9  5,9  

Kosten externe inhuur  als % van totale 

loonsom* + totale kosten inhuur externen** 
P SV 

8,77  <10 <10 <10 <10 <10 

1.573.512 1.096.292 1.094.500 971.052 958.596 936.140 

 

*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. 

**Kosten inhuur externen in de begroting is het totaalbedrag van alle specifieke inhuurbudgetten.  

 

Inkoop- en aanbesteding  

Stichtse Vecht investeert in 2020 verder in de doorontwikkeling van de inkoopfunctie. Het formuleren van het 

inkoopbeleid gebeurt centraal en de uitvoering decentraal. Door de decentrale uitvoering zijn er veel 

medewerkers bij de inkoop betrokken.  

In 2020 wordt uitvoering gegeven aan het in 2019 geactualiseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid.  

 

Stimulering van de lokale economie is hierbij een belangrijk speerpunt. 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. De ondernemerslijst die samen met de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht voor dit doel is ontwikkeld is 

in 2019 in gebruik genomen, op basis van de in 2019 uitgevoerde evaluatie wordt de tool in 2020 doorontwikkeld. 

 

Het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord inkopen is in 2019 geëvalueerd en wordt in 2020 verder gemonitord. 

Op het gebied van duurzaamheid hebben wij onszelf een aantal doelen opgelegd welke hierin terugkomen. Deze 

doelen hebben betrekking op Social Return, Klimaatbewust inkopen, Circulair inkopen, Innovatiegericht inkopen 

en lokaal bedrijfsleven stimuleren.  

 

Verder wordt binnen de organisatie inkoop en aanbesteding versterkt om aan de eisen te kunnen voldoen voor de 

rechtmatigheidsverklaring (In Control Statement). 

 

Informatisering en Automatisering  

De landelijke programma’s van de Digitale agenda 2020 van de VNG lopen in 2020 door. In de periode 2020 - 

2021 maken wij een grote ICT-kwaliteitsslag: wij realiseren een vernieuwde toekomstbestendige digitale 

infrastructuur-omgeving. De focus ligt in 2020 op het verder digitaliseren en automatiseren van de bedrijfsvoering. 

Veel ontwikkelingen, zoals het gebruik van mobiele devices, clouddiensten of apps, hebben invloed op de manier 

waarop burgers en overheid met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen. In het kader van de integrale 

informatievoorziening zijn voor 2020 de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 Het verder uitrollen van werken onder ICT-architectuur, waarin common ground, gegevensmanagement en 

datakwaliteit een belangrijke rol gaan spelen. 

 Het versterken van de interne informatiefunctie door de inzet van de aanwezige kennis binnen de 

organisatie te gebruiken voor data gestuurd werken, het toegankelijk maken van verschillende databronnen 

en het verbeteren van de datakwaliteit door geautomatiseerde bestandsvergelijkingen. 

 Het inzetten van nieuwe technieken in de GEO zoals 3-D en het coördineren van toepassingen in de 

beleidsvelden en uitvoering. 

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

bedrijven. 

 Het optimaliseren van het gegevensbeheer zodat de wij voldoen aan de wettelijke verplichting aangaande 

de Basisregistraties (Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).   

 Het vernieuwen van het applicatielandschap waaronder de aanbesteding van het Zaak- en Document 

Managementsysteem (Decos Join) en de verdere uitrol van Microsoft Office 365 ter ondersteuning van de 

interne samenwerking met collega’s.  

 Het inrichten van een 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.  
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 Wij gaan de noodzaak onderzoeken om een integratieplatform of centraal gegevensmagazijn in te richten in 

het kader van de Doorontwikkeling in Samenhang (DIS). Dit is geïnitieerd door de landelijke overheid om de 

verschillende Geo-basisregistraties meer in samenhang te gaan gebruiken.  

 Wij gaan de vernieuwing van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken 

(WKPB) doorvoeren door álle beperkingenbesluiten binnen de huidige Wkpb in de Basisregistratie Kadaster 

(BRK) te registreren. Hierbij is een transitie noodzakelijk van alle besluiten die nu nog in afzonderlijke 

gemeentelijke beheersystemen zijn geregistreerd. Door alle beperkingenbesluiten binnen Basisregistratie 

Kadaster (BRK) te registeren kunnen gebruikers (vooral notarissen en makelaars) via 1 kanaal alle 

publiekrechtelijke beperkingen van alle overheden raadplegen, inclusief de onderliggende brondocumenten. 

 

Informatiebeleid en –beheer  

De doelstellingen op het gebied van het digitaal informatie- en archiefbeheer zijn vastgelegd in het ‘Verbeterplan 

Informatiebeheer 2018-2019’ en zal worden geactualiseerd voor 2020.  

In 2020 wordt op initiatief van het Regionaal Historisch Centrum het vervolg op de pilot E–depot uitgevoerd. 

Daarnaast wordt ingezet op de integratie van een duurzaam informatiebeheer binnen de bedrijfsprocessen, 

waarbij de focus gericht blijft op het digitaliseren van werkprocessen, de koppelingen met Decos Join en de 

toepassing van toekomstbestendige standaarden voor het informatiebeheer (formaten en metadata). De 

voortgang hiervan is mede afhankelijk van de voortgang van het project Processen 2020 waarbinnen de 

werkprocessen worden beschreven en vastgesteld.  

 

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging  

Sinds 25 mei 2018 moet een gemeente voldoen aan de Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Het beschermen van persoonsgegevens heeft daarmee een nog belangrijker plek 

in onze bedrijfsvoering gekregen. Inwoners, medewerkers en andere betrokkenen moeten erop kunnen 

vertrouwen dat persoonsgegevens volgens de normen van de AVG worden beschermd. Verder kunnen 

persoonsgegevens die incorrect, verouderd of onvolledig zijn personen belemmeren in hun deelname aan het 

maatschappelijk leven. De AVG kent betrokkenen daarvoor het recht toe op inzage, correctie of wijziging van 

verwerkte persoonsgegevens. Een ander belangrijk gevolg van de AVG is dat organisaties zich moeten kunnen 

verantwoorden over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan.  

 

De Jaaropdracht Privacy & Informatiebeveiliging bevat acties om zowel de AVG als de informatieveiligheid verder 

te borgen. Het werken aan bewustwording voor het zorgvuldig omgaan met informatie en persoonsgegevens blijft 

daarbij onverminderd een aandachtspunt.  

Meer specifiek voor informatieveiligheid speelt dat vanaf 2020 de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 

gaat gelden als opvolger van de Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten (BIG). Het normenkader uit de 

BIO, gebaseerd op de meest actuele versie van de internationale informatiebeveiligingsstandaard ISO 27002, 

geeft gemeenten meer ruimte voor het treffen van passende maatregelen op basis van risicomanagement. Ook 

vanuit de BIO speelt bewustwording een grote rol. Bewustzijn over de gevoeligheid van de informatie en de 

daaraan verbonden risico’s draagt immers in grote mate bij aan het beschermen daarvan. Controle op de 

naleving van het informatieveiligheidsbeleid vindt jaarlijks plaats via zelfevaluatie en onafhankelijke toetsing zoals 

de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). 

 

De toegang tot applicaties en systemen maken wij veiliger door de uitrol van het autorisatiebeheer proces en het 

invoeren van zogeheten two-factor-authenticatie (2FA). 2FA is een methode om met meer zekerheid de identiteit 

van de gebruiker vast te stellen. Verder gaan wij in 2020 gebruik maken van GGI-veilig (gemeenschappelijke 

gemeentelijke infrastructuur). GGI-veilig verhoogt de digitale weerbaarheid en maakt de ICT-infrastructuur 

veiliger.  

 

Onderzoeksprogramma 

Onze gemeente kent verschillende onderzoeken met als doel ervan te leren en werkwijzen te verbeteren. Dit 

betreft onder meer: 

 bijzondere onderzoeken zoals rechtmatigheidsonderzoeken; 

 artikel 213a-onderzoeken naar de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van beleid en bedrijfsvoering; 

 overige audits, zoals de bovengenoemde ENSIA, een periodieke IT-audit op de systemen gerelateerd aan 

de jaarrekeningcontrole of de jaarlijkse DigiD-audit. 
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Voor het doen van onderzoeken kennen wij de ‘Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheid-onderzoeken 

gemeente Stichtse Vecht’. In de verordening zijn onderzoeksfrequentie, de wijze waarop onderzoeken worden 

gepland en hoe over de voortgang wordt gerapporteerd, vastgelegd. De verordening beoogt vooral het doen van 

zelfonderzoek.  

 

Integriteit 

Integer handelen is van groot belang voor het vertrouwen van inwoners en bedrijven in het functioneren van 

bestuur en organisatie. 

Het werken aan integer handelen kent drie aspecten:   

1. Een transparante stijl van besturen. Daarbij hoort met elkaar in gesprek gaan over integriteit, denk aan 

raadsbijeenkomsten of dilemma-trainingen maar ook het collegiaal bespreken van vragen waar je als 

bestuurder of medewerker tegenaan loopt. 

2. Beschermen van mensen tegen mogelijke integriteitsrisico’s in hun werk. Daarvoor zijn bijvoorbeeld 

gedragscodes en protocollen nodig  

3. Handhaven van de regels en onderzoek doen, als er sprake zou zijn van een vermeende schending van 

onze integriteitsafspraken.  

Deze drie onderdelen zijn allemaal nodig, maar juist het gesprek over integriteit als onderdeel van betrouwbaar 

en professioneel functioneren is het belangrijkst.  

 

Overheadkosten 2020 

Bedrijfsvoering     

Huisvesting organisatie 802.467   

Facilitaire zaken 463.426   

Archief 285.772   

BHV 55.231   

Ondernemingsraad 61.772   

Communicatie 172.587   

Financiën 39.627   

Informatisering & Automatisering 3.895.884   

Juridische ondersteuning 274.008   

Inkoop 170.678   

Human Resource Management 662.057   

Organisatie 475.178   

Audit 51.142   

Centrale dienstverlening 27.912   

Burgerzaken 927   

Bedrijfsvoering Sociaal domein 52.541   

Totaal bedrijfsvoering   7.491.209 

      

Personeelslasten     

Loonsom overhead 11.479.902   

Indirecte personeelslasten 415.948   

Totaal personeelslasten (loonkosten)   11.895.850 

Totaal    19.387.059 
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5.5 Verbonden partijen 
 

Inleiding 

Wij voeren een groot aantal taken uit. Bij het uitvoeren van deze taken kunnen wij ervoor kiezen dit zelfstandig te 

doen of een samenwerkingsverband met andere gemeenten aan te gaan in de vorm van een 

gemeenschappelijke regeling, een vennootschap of andere samenwerkingsvorm.  

 

Voor het aangaan van samenwerkingsverbanden heeft uw raad de visie en het beleidskader vastgelegd in de 

Nota Verbonden partijen 2018, die in maart 2019 is vastgesteld. Afwegingen om tot een verbonden partij toe te 

treden zijn: 

• het verhogen van de kwaliteit van beleid, uitvoering en/of dienstverlening in relatie tot de ambitie; 

• het voorkomen van formatieve kwetsbaarheid zodanig dat kwaliteit, continuïteit en beschikbaarheid van onze 

dienstverlening is gegarandeerd; 

• het beheersen en/of besparen van kosten; 

• door samenwerking worden resultaten bereikt die de gemeente zonder deze samenwerking niet zou 

bereiken; 

• het vergroten van bestuurlijke en organisatorische slagkracht en  

• het spreiden van risico’s. 

 

Een samenwerkingsverband waarin een gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft, is volgens het 

Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) een verbonden partij. Onze gemeente kent 

verschillende samenwerkingsverbanden die onder deze definitie vallen, met name gemeenschappelijke 

regelingen maar ook stichtingen en deelnemingen in vennootschappen. In deze paragraaf wordt een overzicht 

gegeven van de verbonden partijen, gesorteerd naar de aard van de partij, zoals voorgeschreven in het BBV. Wij 

kennen ook een eigen indeling, die dient als leidraad voor de sturing op de verbonden partijen. Deze indeling, met 

een A tot en met D categorie, is als volgt:  

A-categorie =  Hoog financieel risicoprofiel 

B-categorie = Matig financieel risicoprofiel 

C-categorie = Laag financieel risicoprofiel 

D-categorie = Financieel samenwerkingsverband (m.n. dividenduitkering) en laag financieel risicoprofiel 

In het overzicht zijn beide indelingen opgenomen. Daarnaast hebben wij voor de sturing samen met 

regiogemeenten een risicomanagementmodel voor verbonden partijen ontwikkeld.  

 

Nadat in 2018 en 2019 met het regionaal ontwikkelde model en de ondersteunende software ervaring binnen 

onze gemeente is opgedaan, wordt dit in 2020 samen met de regiogemeenten verder opgepakt. Dit betekent 

onder andere dat de aan het regio-overleg deelnemende gemeenten voor de gemeenschappelijke verbonden 

partijen afstemmen welke partij in een bepaald jaar in het risicomanagementmodel meegenomen wordt. De 

deelnemers trekken vervolgens in tweetallen van gemeenten op wat de dialoog over de uitkomsten bevorderd. De 

resultaten worden vervolgens aan alle deelnemers teruggekoppeld. Gedacht wordt aan een cyclisch proces 

waarbij een verbonden partij eens per twee à drie jaar met behulp van het totale risicomanagementmodel wordt 

bevraagd. De ervaring uit voorgaande jaren heeft geleerd, dat het integraal toepassen van het model op alle 

verbonden partijen een forse inzet van de deelnemende gemeenten vraagt, terwijl voor verschillende onderdelen 

de informatie van jaar op jaar slechts beperkt aan verandering onderhevig is.  

 

Het werken met duo’s van gemeenten volgens een cyclisch proces heeft als voordeel dat:  

• de aanwezige kennis bij gemeenten over een verbonden partij breder gedeeld wordt;   

• de informatievoorziening per verbonden partij beter gestructureerd wordt;  

• een verbonden partij met een vaste frequentie beoordeeld wordt en trends gevolgd kunnen worden; 

• de benodigde capaciteitsinzet bij zowel de gemeenten als bij de verbonden partij verdeeld wordt.  

 

Dit sluit aan bij het in de Nota Verbonden partijen opgenomen doel om met het risicomanagementmodel als 

gemeenten gezamenlijk tot een sturing en controle methodiek voor verbonden partijen te komen.  

Naast het regionale proces blijft de individuele beoordeling van gegevens die jaarlijks fluctueren (met name de 

financiële gegevens/resultaten bij begroting en jaarrekening) standaard deel uitmaken van het P&C-proces 

binnen de onze gemeente. Uw raad wordt daarover via de P&C-documenten van de verbonden partijen 

geïnformeerd.  
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Overzicht verbonden partijen 

 

1. Gemeenschappelijke Regelingen 

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

Naam Vertegenwoordiging Bevoegdheden Eigen 

vermogen 

(begin ‘20                       

– eind ’20) 

Vreemd 

vermogen(

begin ‘20 – 

eind ‘20) 

Financieel 

resultaat 

(eind 2020) 

Bijdrage 

SV 2020 

Niet 

ondervangen 

risico’s 

Veiligheidsregio (VRU) 

 

Burgemeester AB: stemrecht 

steminvloed 6% 

Aandeel in totale 

begroting: 4,3% 

15.587 - 

15.471 

 60.631 - 

 62.875 

 0  3.809 - 

Plassenschap 

Loosdrecht e.o.  

Collegelid, 

Raadsleden,  

AB en DB: 

stemrecht 

Steminvloed: 20% 

Aandeel in totale 

begroting: 18 % 

 1.445 - 

 1.395 

 

 

 4.650 - 

 5.282 

 

 0  259 

  

- 

Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden 

Raadslid, Collegelid  AB en DB: 

stemrecht 

Steminvloed 12% 

Aandeel in totale 

begroting: 5,5% 

 3.476 - 

 3.303  

4.902 - 

6.548  

 0 165 

 

 

- 

Omgevingsdienst Regio 

Utrecht (OdrU)  

Collegelid AB: stemrecht 

Steminvloed 6% 

Aandeel in totale 

begroting: 13,6% 

 915 -  

 729  

7.147 -    

7.049  

 8  1.486 - 

GGD regio Utrecht 

(GGDrU)  

Collegelid AB: stemrecht 

steminvloed 6% 

Aandeel in totale 

begroting: 5,2% 

 3.328  -         

 2.756  

13.233  -   

13.185  

- 336  

voor 

mutatie 

reserves 

 0  

na mutatie 

reserves 

 2.313  - 

 

 

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

Naam Vertegenwoordiging Bevoegdheid Eigen 

vermogen 

(begin ‘20 

– eind ’20) 

Vreemd 

vermogen 

(begin ‘20 

–  eind ‘20) 

Financieel 

resultaat 

(eind 2020) 

Bijdrage 

SV 2020 

Niet 

ondervangen 

risico’s 

Regionaal Historisch 

Centrum Vecht en 

Venen  

Burgemeester AB: stemrecht 

Steminvloed 25% 

Aandeel in totale 

begroting: 36,8%  

 59 - 

 69  

 87 - 

 79  

 10,  

voor 

mutatie 

reserve 

 0, 

na mutatie 

reserve  

397 - 

Afval Verwijdering 

Utrecht (AVU)  

Collegelid AB: stemrecht 

Steminvloed 6% 

Aandeel in totale 

begroting: 5,5 % 

350  -  

350  

12.000  -  

12.000  

 0 1.842 - 

Belastingsamenwerking 

gemeenten en 

hoogheemraadschap 

Utrecht 

(BghU) 

Burgemeester DB: stemrecht 

Steminvloed 6% 

Aandeel in totale 

begroting: 6% 

346 - 

501  

1.343  -  

1.153  

 0  955 - 
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2. Vennootschappen en coöperaties 

Verbonden Partijen – D-categorie (bedragen in miljoen €) 

Naam Vertegenwoordiging Bevoegdheid Eigen 

vermogen  

Vreemd 

vermogen 

 

Financieel 

resultaat  

Bijdrage 

SV 2020 

Niet 

ondervangen 

risico’s 

Bank Nederlandse 

Gemeenten (BNG) 1) 

Collegelid  Stemrecht als  

aandeelhouder 

 4.687 –  

 4.99 * 

 135.041 - 

 132.518* 

         337 - - 

Vitens 2) Collegelid  Stemrecht als  

aandeelhouder 

 551 - 

 583** 

 1.285 - 

 1.327** 

 27 - - 

1) Geen begroting 2020. BNG- cijfers (laatst bekend): per 31 december 2018 

2) Geen begroting 2020. Cijfers komen uit het Financieel Vitens jaarplan 2019-2021 d.d. 5 oktober 2019 

 

3. Stichtingen en verenigingen 

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

Naam Vertegenwoordiging Bevoegdheid Eigen 

vermogen 

(begin ‘20 

– eind ’20) 

Vreemd 

vermogen 

(begin ‘20 – 

eind ‘20) 

Financieel 

resultaat 

(eind 2020) 

Bijdrage 

SV 2020 

Niet 

ondervangen 

risico’s 

Stichting Kansis Collegelid en 

ambtenaar in de raad 

van commissarissen 

Op persoonlijke 

titel toezicht-

houden en o.a. 

vaststellen van 

de P&C stukken 

 

Aandeel in totale 

begroting: 100% 

 20 -  

 25 

 0  40  260 - 

Stichting Kansis Groen Collegelid en 

ambtenaar in de raad 

van commissarissen 

Op persoonlijke 

titel toezicht-

houden en o.a. 

vaststellen van 

de P&C stukken 

 

Aandeel in totale 

begroting:50% 

 2 -  

 5 

 0  8 - 168 - 

NB. Voor Kansis en Kansis Groen is, gelet op de overeenkomst in taken vooralsnog voor de categorie-indeling aansluiting 

gezocht bij de voormalige Pauw-bedrijven. Na gereedkomen van de jaarrekening 2019 wordt bezien of de indeling aanpassing 

behoeft. 

 

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

Naam Vertegenwoordiging Bevoegdheid Eigen 

vermogen 

(begin ‘20 

– eind ’20) 

Vreemd 

vermogen 

(begin ‘20 – 

eind ‘20) 

Financieel 

resultaat 

(eind 2020) 

Bijdrage 

SV 2020 

Niet 

ondervangen 

risico’s 

Stichting Milieu 

Educatief Centrum 

Maarssen (MEC)1) 

Collegelid   Voorzitter 

Steminvloed 40% 

 54 -  62   1 -  3   8  Maakt 

deel uit 

van de 

bijdrage 

aan OdrU  

- 

Stichting 

Urgentieverlening West 

Utrecht 2) 

Collegelid Stemrecht in AB 

 

 79 -  83  

 

n.v.t.  6  20 - 

1) Cijfers afkomstig uit Jaarrekening 2018 

2) Cijfers afkomstig uit Jaarrekening 2018 
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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 

De deelnemers van het plassenschap werken samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke 

recreatiegebieden voor inwoners- en bezoekers van de regio. De regio Utrecht groeit en hiermee wordt de vraag 

naar recreatieve voorzieningen groter. Het plassenschap staat voor de uitdaging om eigentijdse recreatieve 

voorzieningen aan te bieden die voor iedereen toegankelijk zijn. Deze opgave komt onder druk te staan doordat 

de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland het financieel perspectief heeft moeten bijstellen. Het 

plassenschap werkt in 2020 aan een programma voor de Loosdrechtse Plassen. Daarbij betaalt het 

plassenschap jaarlijks een bijdrage voor deelname aan het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.  

 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden – Programma 3 

De deelnemers van het recreatieschap werken samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke 

recreatiegebieden voor inwoners- en bezoekers van de regio. De regio Utrecht groeit en hiermee wordt de vraag 

naar recreatieve voorzieningen groter. Het recreatieschap staat voor de uitdaging om eigentijdse recreatieve 

voorzieningen aan te bieden die voor iedereen toegankelijk zijn. Evenals bij het Plassenschap Loosdrecht staat 

ook bij het recreatieschap deze opgave onder druk door bijstelling van het financieel perspectief. Het gevolg voor 

het recreatieschap is dat de ambities worden bijgesteld. In 2020 werkt het recreatieschap verder aan de opgaven 

en projecten die voortkomen uit de herijking van het ontwikkelplan.  

 

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. ODRU werkt in 

2020 verder aan de Koers die zij in het Koersdocument hebben opgenomen. Daarnaast is aansluiting bij de RUD 

in onderzoek. De komende periode bereidt ODRU zich vanuit het koersprogramma tevens voor op de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. 

 

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 2020 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. 

 

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 2020 vindt de aanbesteding plaats voor de verwerking van Rest en GFT afval per 1 januari 

2021. 
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Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) – Programma 1 

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) is een samenwerkingsverband 

tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist en het 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De BghU heft en int belastingen namens haar deelnemers en stelt 

de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten. Onze gemeente treedt per 

1 januari 2020 toe tot de BghU. 

 

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. De bank verstrekt krediet tegen lage tarieven waarmee de bank duurzaam bijdraagt aan het laag houden 

van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger, c.q. duurzaam bijdraagt aan de publieke taak. 

Onze gemeente bezit 29.523 aandelen in BNG. 

 

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 onze gemeente 

dividend. Wij bezitten 58.000 aandelen Vitens (1% van het totaal). 

 

3°. Stichtingen en verenigingen 

A-categorie 

 

Stichtingen Kansis en Kansis groen – programma 4 

De stichtingen zijn per 2019 opgericht om de wettelijke taken van de gemeenten op het gebied van de Wsw uit te 

voeren. Dat wil zeggen dat Kansis werkplekken aanbiedt aan inwoners met een Wsw indicatie (Wet sociale 

werkvoorziening). Daarnaast worden met Kansis afspraken gemaakt over dienstverlening voor gelijksoortige 

diensten. Hierbij gaat het om het aanbod van beschut werk onder de Participatiewet en re-integratieactiviteiten. 

Voor 2020 bestaat de uitdaging uit het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Dat kan enerzijds door het verhogen 

van de inkomsten en anderzijds door het beperken van de kosten. Via de rol van onze gemeente als 

opdrachtgever van Kansis zal hierop worden gestuurd.  

 

C-categorie 

Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) – Programma 3 

De doelstelling van Stichting MEC betreft het organiseren van Natuur en Milieu Educatieactiviteiten in onze 

gemeente, 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 onze 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 onze gemeente 

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 wij 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 onze gemeente beschikbaar is. 

 

Wij kiezen ten aanzien van het te voeren grondbeleid voor maatwerk en marktwerking. In de praktijk zal dit 

betekenen dat de wij 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 

Voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein is een stedenbouwkundig plan vastgesteld. Dit gaat uit van 

realisatie van een aantrekkelijk Dorpsplein voor Maarssen-Dorp met levendige functies. Daar omheen worden 

drie deelplannen ontwikkeld. Deelplan Zuid betreft woningbouw en is eigendom van een ontwikkelaar. Deelplan 

Kindcentrum zorgt voor huisvesting van twee scholen, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO. Deelplan 

Noord is eigendom van ons en bestaat uit woningbouw op de verdieping en horeca en maatschappelijke 

voorzieningen in de plint. In het plan wordt gezocht naar een goede oplossing voor 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. Voor de 

gebiedsontwikkeling worden drie separate bestemmingsplannen gemaakt. Twee van de drie plannen zijn in 

procedure gebracht. Deze twee bestemmingsplannen zijn in samenspraak met de klankbordgroep opgesteld.  

 

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, is de locatie in aanmerking gekomen 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 2018 is de verkoopprocedure van de vrije kavels van start gegaan. In Q2 2019 heeft de loting onder de 

gegadigde kopers plaatsgehad en zijn de verkoopgesprekken van start gegaan. Naar verwachting zijn eind 2019 

de 4 kavels verkocht. 

 

Veenkluit te Tienhoven 

Dit project betreft het herhuisvesten van dorpshuis ‘De Veenkluit’ en de gymzaal naar het naastgelegen 

leegstaande onderwijsgebouw en daarbij het herinrichten van het openbaar gebied er omheen. De vrijgekomen 

locatie van het dorpshuis zal worden her ontwikkeld naar 7 woningen. Dit geeft inkomsten vanuit grondverkoop 

aan de grondexploitatie en moet voor de gehele herontwikkeling leiden tot een budgetneutraal resultaat. 

Het huidige dorpshuis en de gymzaal zijn in eigendom van de Stichting Dorpshuis Tienhoven/Oud-Maarsseveen 

e.o. en zullen verworven moeten worden. De stichting zal dit bedrag weer investeren in de nieuwbouw van 

voorheen ’t Palet naar een nieuw dorpshuis.  De verdere kosten bestaan voornamelijk uit bouwkosten en 

plankosten. De opbrengsten bestaan vooral uit grondverkoop aan een ontwikkelaar en bijdragen vanuit Onderwijs 

en het dorpshuis zelf. 

Op 1 juli jl. heeft uw raad ingestemd met een nieuwbouwvariant van het dorpshuis en de gymzaal. Alvorens tot 

uitvoering kan worden over gegaan wordt eerst de bedachte fiscale constructie onderzocht op haalbaarheid.  

 

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 hebben 

wij plannen om deze locatie te herontwikkelen tot woningbouwlocatie met als uitgangspunt sociale huur. 

Wij zijn 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 onze uitgangspunten. Dit 

heeft geleid tot een in 2018 ingediend burgerinitiatief Atlantische Buurt waar de locatie Kuyperstraat deel van 

uitmaakt. In Q2 2019 heeft uw raad ingestemd met dit initiatief en tevens besloten dat de herontwikkeling 

Kuyperstraat los van de visie voor de Atlantische Buurt voortgezet wordt. Om deze herontwikkeling in 

planologische zin mogelijk te maken zal een bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen. Het streven 

is dat dit eind 2019 kan worden opgestart. 
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’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. Wij zijn in gesprek met woningbouwvereniging Kockengen over de planontwikkeling van 

een appartementencomplex in de sociale huursector op deze locatie. In 2020 zal naar verwachting het 

bestemmingsplan worden vastgesteld en zal een start worden gemaakt met het realiseren van dit 

appartementencomplex. 

 

Zogwetering te Maarssen 

Wij hebben op 12 maart 2019 ingestemd met het opstarten van het project Zogwetering. Eind januari 2019 heeft 

uw raad een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeente (WVG) opgelegd op de percelen van 

de rioolwaterzuivering en een perceel van een particulier aan de Machinekade. De wet schrijft voor dat dit 

vaststellen. Om te komen tot een structuurplan, hebben wij het project Zogwetering opgesteld. Een eerste stap is 

om het ruimtelijk kader op te stellen voor deze locatie. Dit moet uiteindelijk vertaald worden in een 

stedenbouwkundig structuurplan.  

De verwachting is dat in het najaar van 2019 de locatie van de rioolwaterzuivering aan ons te koop wordt 

aangeboden. Op basis van het structuurplan worden de verwachte opbrengsten en kosten in beeld gebracht en 

verwerkt in een grondexploitatie.  

 

Overige ontwikkellocaties: 

Hieronder volgt een opsomming van de overige ontwikkellocaties. Hierbij is nog geen bestemmingsplan 

vastgesteld voor de gewijzigde bestemming. 

 

Daalse Hoek Maarssen 

De Daalse Hoek bestaat uit grond en opstallen die deels in eigendom zijn bij de onze gemeente 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. 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. Wij zijn 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 Kind centrum 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 in het 2e kwartaal 2020 ter besluitvorming aan uw raad wordt 

voorgelegd. 

 

Meerjarenplanning 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de geprognosticeerde totale cashflows van opbrengsten en kosten (rode 

staven) en in het totale resultaat (blauwe lijn) van de grondexploitaties over meerdere jaren.  
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Grondprijzenbrief 

Met de vaststelling van de grondprijzenbrief leggen wij 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 zijn in de 

kavelprijs verwerkt. 

Op de grondprijzen voor sociale 

woningbouw wordt de methodiek van de 

stapelings- of hoogtefactor toegepast. 

Het aantal woonlagen bepaalt de 

hoogtefactor voor het geheel. 

Kavels voor sociale huurwoningen als 

bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 

2017-2022 met een maandhuur tot lage 

aftoppingsgrens 

  € 17.000,-- per kavel 

Kavels voor sociale huurwoningen als 

bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 

2017-2022 met een maandhuur tot hoge 

aftoppingsgrens 

  € 18.000,-- per kavel 

Sociale huurwoningen als bedoeld in de 

Actualisatie Woonvisie 2017-2022 met 

een maandhuur tot liberalisatiegrens  

  € 20.000,-- per kavel 

Kavels voor betaalbare koopwoningen 

als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 

2017-2022 

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,-- per m² 

Tuin bij woonboten 250-500 m²   € 100,-- per  m² 

Tuin bij woonboten voor het gedeelte 

vanaf 250 m² tot 500 m² 

Middels taxatie te bepalen   

Gemeentelijk kostenverhaal bij 

initiatieven van derden 

    

Initiatieven die meeliften bij 

bestemmingsplanactualisatie 

  € 8.000,-- 

Categorie 1 Complexiteit tussen 0 en 10 % € 16.200,-- 

Categorie 2 Complexiteit tussen 10 en 25 % € 31.000,-- 

Categorie 3 Complexiteit tussen 25 % en 50 % € 54.000,-- 

Categorie 4 Complexiteit tussen 50 % en 75 % € 93.000,-- 

Categorie 5 Complexiteit tussen 75 % en 100 % € 119.000,-- 
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5.7 Lokale heffingen 
 

Inleiding 

In deze paragraaf schetsen wij onze beleidsvoornemens in 2020 voor de lokale heffingen en de leges. Tevens 

beschrijven wij de lokale belastingdruk en het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. Meer detailinformatie nemen wij 

op in de diverse belastingverordeningen die 17 december 2019 in de raadsvergadering worden vastgesteld.  

 

Wij onderscheiden de volgende heffingen: 

 Retributies 

 Belastingen 

 

Retributies 

Met retributies kan een gemeente (een deel van) de kosten die gemaakt worden met de dienstverlening verhalen 

op de aanvrager die om de dienstverlening vraagt. Retributies zijn leges, gelden of heffingen. Deze zijn niet 

wettelijk voorgeschreven. Retributies zijn gerelateerd aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de 

gemeente. Deze mogen maximaal kostendekkend zijn. Van de totale opbrengsten aan retributies en belastingen 

is 54,05% opbrengst aan retributies. De tabel vindt u op bladzijde 71.  

 

De gemeente Stichtse Vecht heft de volgende retributies:  

 Afvalstoffenheffing 

 Rioolheffing 

 Kadegelden 

 Marktgelden 

 Lijkbezorgingsrechten 

 Overige leges en rechten 

  

Belastingen 

Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst bestedingsvrij is. Met de ongebonden heffingen is een 

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. Een gemeente is, met inachtneming van de macronorm 

onroerendezaakbelasting (OZB), vrij in de hoogte van het tarief. De ongebonden heffingen zijn een algemeen 

dekkingsmiddel. Van de totale opbrengsten aan retributies en belastingen is 45,95% opbrengst aan belastingen, 

de tabel vindt u op bladzijde 72. 

 

De gemeente Stichtse Vecht heft de volgende belastingen:  

 Onroerendezaakbelasting 

 Roerende zaakbelasting 

 Hondenbelasting 

 Parkeerbelasting 

 Precariobelasting 

 Toeristenbelasting 

 Forensenbelasting 

 

Kwijtschelding 

Inwoners kunnen kwijtschelding krijgen voor hun belastingaanslagen indien er sprake is van het geheel of 

gedeeltelijk ontbreken van draagkracht. Hiervoor geldt de 100% kwijtscheldingsnorm (=bijstandsnorm). Ook 

kleine ondernemers kunnen kwijtschelding krijgen, maar alleen voor de belastingaanslagen die zij als 

privépersoon ontvangen. Bedrijven komen niet in aanmerking voor kwijtschelding.  

 

Kwijtschelding is mogelijk voor de OZB-woningen eigendom, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. 

De basis voor het kwijtscheldingsbeleid is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. 

Als van tevoren duidelijk is dat kwijtschelding wordt verleend, wordt er overgegaan tot automatische 

kwijtschelding.   
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Oninbaar 

In de ramingen van de opbrengsten van riool, afval en onroerendezaakbelastingen wordt rekening gehouden dat 

een deel van de opgelegde vorderingen oninbaar zal zijn. Een vordering is oninbaar wanneer een 

belastingschuldige wel moet betalen, maar invordering op de gebruikelijke wijze in de praktijk niet (meer) mogelijk 

is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als de belastingschuldige failliet is gegaan of de belastingschuldige vertrokken 

is zonder dat de nieuwe verblijfplaats bij de invorderingsambtenaar bekend is.  

 

Retributies 

Beleidsvoornemens 

Voor het begrotingsjaar 2020 zijn de volgende specifieke beleidsvoornemens geformuleerd: 

 De ontwikkeling van de rioolheffingen volgt de kostenontwikkeling van de gemeentelijke 

rioleringsactiviteiten. De programmering van deze activiteiten is vastgelegd in het Gemeentelijk 

Riolering Plan (GRP) 2017-2021. 

 Leges en heffingen mogen maximaal kostendekkend zijn. 

 Daar waar mogelijk is het inflatiepercentage van 1,5% toegepast in de berekeningen.     

 

Afvalstoffenheffing 

Wij hebben de wettelijke plicht om zorg te dragen voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Wij brengen 

afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruiker van een perceel voor de verwijdering en verwerking van 

huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing is volledig kostendekkend. De programmering van deze activiteiten is 

vastgelegd in het grondstoffenplan 2016 – 2022 en de kadernota 2020. 

 

Rioolheffing 

Alle eigenaren van een perceel dat is aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel betalen een vast bedrag 

aan rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt om invulling te geven aan de volgende 

gemeentelijke zorgplichten en taken op het gebied van: 

 een veilige inzameling en transport van afvalwater naar de zuivering, zonder risico’s voor bewoners 

of het milieu (zorgplicht afvalwater); 

 het zodanig opvangen en verwerken van hemelwater (regenwater), dat wateroverlast wordt 

voorkomen (zorgplicht hemelwater); 

 het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden 

in de openbare ruimte (zorgplicht grondwater); 

 het samen met de waterschappen realiseren van veilig, gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater 

waarlangs het goed wonen, werken en recreëren is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Overzicht tarieven en opbrengsten* 

Heffing   Tarief 2019 2019 2020 2020 in % 

Gebonden heffingen (retributies)           

Afvalstoffenheffing     5.525.359 6.339.280 20,72% 

Eenpersoonshuishouden    €   148,82        

Meerpersoonshuishouden    €   225,48        

Rioolheffing     6.874.247 6.816.137 22,27% 

0 t/m 75m3 water    €   177,70        

76 t/m 150m3 water    €   241,17        

151 t/m 300m3 water    €   356,52        

>300m3 water, extra voor elke 100m3 water    €     89,57        

Kadegelden     67.056 68.062 0,22% 

Per dag, zonder stroom, per meter    €       1,00        

Per dag, met stroom, per meter    €       1,25        

Marktgelden     67.212 68.220 0,22% 

Standplaats op een warenmarkt/kraam    €       9,40        

Lijkbezorgingsrechten     502.621 451.821 1,48% 

Burgerlijke stand en documentverstrekkingen           

Huwelijk en partnerschap     197.356 200.000 0,65% 

Paspoorten 18+   € 71,35 

214.968 196.030 0,64% 
Paspoorten 18-   € 53,95 

Identiteitskaarten 18+   € 56,80 

Identiteitskaarten 18-   € 29,95 

Rijbewijzen   € 39,75 353.778 338.164 1,11% 

Overige documenten (uittreksel)     71.591 62.330 0,20% 

Naturalisatie     36.267 50.000 0,16% 

Omgevingsvergunningen     1.880.159 1.880.159 6,37% 

Totaal retributies     15.790.614 16.538.323 54,05% 

* De genoemde tarieven zijn gebaseerd op de belastingverordeningen 2019. De tarieven van 2020 worden u op 17 december 

2019 ter vaststelling aangeboden. 

 

Kostendekkendheid 

Kostendekkendheid afval en riolering 

Bij het opstellen van de begroting wordt bepaald of de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het rioolheffing 

kostendekkend zijn. Hierbij wordt gekeken welke uitgaven en inkomsten drukken op de producten afval en 

riolering. Bij de jaarstukken wordt achteraf berekend of deze tarieven ook daadwerkelijk kostendekkend zijn 

geweest. Bij een te lage kostendekkendheid wordt er een beroep gedaan 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.  
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Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing en Rioolrecht 

Kostendekkendheid 2020   

 

Kostendekkendheid 2020   

Afvalstoffenheffing   

 

Rioolrecht     

      

 

      

Product afval:   

 

Product riolering:   

kosten   5.156.631 

 

kosten    5.800.323 

inkomsten (excl. heffingen) -721.749 

 

inkomsten (excl. heffingen) 

 Netto kosten 4.434.882 

 

Netto kosten 5.800.323 

      

 

      

Toe te rekenen kosten:   

 

Toe te rekenen kosten:   

overhead 92.896   

 

overhead 34.281   

uren 480.170   

 

uren 573.248   

straatreiniging, kwijtschelding, btw  1.331.332   

 

straatreiniging, kwijtschelding, btw 1.558.307   

Totaal toe te rekenen kosten 1.904.398 

 

Totaal toe te rekenen kosten 2.162.899 

Totaal kosten 6.339.280 

 

Totaal kosten 7.963.222 

  

  

   

  

Opbrengst heffingen -6.339.280 

 

Opbrengst heffingen -6.816.137 

Totaal kosten - opbrengst 0 

 

Totaal kosten - opbrengsten -1.150.022 

      

 

      

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 86% en is gebaseerd op de 

huidige GRP (2017-2021). Het verschil onttrekken wij uit de 

egalisatievoorziening riolering en is verwerkt binnen het 

programma “Fysiek’’. 

 

Kostendekkendheid Lijkbezorgingsrechten 

Binnen onze gemeente zijn 8 gemeentelijke begraafplaatsen die wij onderhouden en exploiteren. De 

onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de begraafplaatsen voor het jaar 2020. Hierin zijn 

de inkomsten verkregen uit onder andere grafrechten en begravingen vergeleken met de kosten voor het 

onderhoud, exploitatie van de begraafplaatsen en de personeelskosten. 

 

Kostendekkendheid 2020 Lijkbezorgingsrechten 

Kosten 538.643 

Opbrengst heffingen 458.598 

Kostendekkendheid 85,1% 

 

Kostendekkendheid Burgerlijke stand en documentverstrekkingen 

Bij het opstellen van de begroting 2020 gaan wij voor de tarieven uit van de belastingverordening 2019. Eind 

2019 zal het Rijk de maximale tarieven publiceren voor onder andere reisdocumenten en rijbewijzen. Dit nemen 

we mee bij de definitieve vaststelling van de belastingverordening 2020. 

 

Kostendekkendheid 2020 Burgerlijke stand en documentverstrekkingen 

Kosten 1.123.951 

Opbrengst heffingen 612.371 

Kostendekkendheid 54,5% 
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Kostendekkendheid Omgevingsvergunningen 

Na de invoering van de Omgevingswet zal de legesopbrengst voor de Omgevingsvergunningen aanzienlijk dalen. 

Op basis van de nu bekende gegevens is de omvang van deze daling op dit moment nog niet in te schatten. De 

voor 2020 geraamde legesopbrengst Omgevingsvergunningen en de daarmee verband houdende kosten zijn 

geïndexeerd met 1,5% ter compensatie van de inflatie. 

 

Kostendekkendheid 2020 Omgevingsvergunningen 

Kosten 2.300.230 

Opbrengst heffingen 1.948.279 

Kostendekkendheid 84,7% 

 

Belastingen 

Beleidsvoornemens 

Voor het begrotingsjaar 2020 is het volgende specifieke beleidsvoornemen geformuleerd:  

 Wij kiezen ervoor de gemeentelijke belastingen niet te verhogen, behoudens het inflatiepercentage van 

1,5%.     

 

Overzicht tarieven en opbrengsten* 

Heffing   Tarief 2019 2019 2020 2020 in % 

Ongebonden heffingen (belastingen)           

OZB           

Eigenaren woningen   0,10918% 9.756.012 9.902.352 32,36% 

Eigenaren niet-woningen   0,21288% 1.962.855 1.994.218 6,52% 

Gebruikers niet-woningen   0,17506% 1.256.939 1.277.231 4,17% 

RZB           

Eigenaren woningen   0,10918% 76.794 77.946 0,25% 

Hondenbelasting     269.298 273.337 0,89% 

Eerste hond    €     66,21        

Tweede en iedere volgende hond    €     88,17        

Per kennel    €   157,73        

Parkeerbelasting     56.580 56.580 0,18% 

Scheendijk-Noord, per 14 minuten    €       0,20        

Scheendijk-Noord per dag    €       3,00        

Scheendijk-Noord vergunning    €   199,10        

Precariobelasting     95.636 97.071 0,32% 

(Water)toeristenbelasting    €       1,35  238.042 241.613 0,79% 

Forensenbelasting   0,20336% 139.967 142.067 0,46% 

Totaal belastingen     13.852.123 14.062.416 45,95% 

* De genoemde tarieven zijn gebaseerd op de belastingverordeningen 2019. De tarieven van 2020 worden u op 17 december 

2019 ter vaststelling aangeboden. 

 

Lokale belastingdruk  

De onderstaande tarieven zijn de voorlopige tarieven 2020. Tot de tarief vaststelling in de Raad van 17 december 

2019 ontstaat het volgende beeld:  

Lokale belastingdruk * 2018 2019 2020 

Gemiddelde WOZ – waarde 293.000 319.000 PM 

OZB – eigenarendeel 346,21 348,28 PM 

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens) 222,38 225,48 266,31 

Rioolheffing (tot 150 m3) 239,33 241,17 248,16 

Ontwikkeling lastendruk 807,92 814,93 PM 

% stijging t.o.v. voorgaande jaar -1,66% 0,87% PM 

* Op dit moment is de herwaardering voor 2020 van de woningen en niet-woningen nog niet afgerond. De getaxeerde waarden 

komen naar verwachting in oktober 2019 beschikbaar. Deze betrekken wij bij het raadsvoorstel voor de vaststelling van de 

belastingtarieven 2020.  

  



77 
 

5.8 Taakstellingen 2019-2022 
 

Inleiding 

De kosten binnen het Sociaal Domein zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Gelijk aan het algemene beeld waar 

Nederlandse gemeenten mee worstelen is deze toename is vooral te zien binnen de Jeugdhulp en WMO. De 

verwachting is dat deze hogere kosten de komende jaren aan zullen blijven houden en zelfs verder toenemen als 

gevolg van een toenemende vraag naar ondersteuning en voorzieningen. Het aantal ouderen (vergrijzing) dat 

langer thuis woont, neemt toe. Kwetsbare mensen en mensen met een beperking wonen steeds vaker zelfstandig 

in wijken en buurten in plaats van in instellingen en tehuizen. 

Anticiperend op de verwachtte stijgende vraag en daarmee bijkomende kosten zijn deze kosten in de Kadernota 

2020 verwerkt. Naast deze hogere kosten zijn ook oplossingen met de Kadernota vastgesteld. Onder deze 

oplossingen bevindt zich een drietal taakstellingen welke gezamenlijk optellen tot een structurele besparing van  

€ 750.000. In deze paragraaf worden de te nemen maatregelen en de bijbehorende effecten per taakstelling 

verder uitgewerkt. De maatschappelijke gevolgen van een aantal van deze maatregelen kunnen pijnlijk zijn: 

inwoners, initiatieven en projecten zullen lijden onder de bezuinigingen. De aangedragen maatregelen zijn 

opgesteld aan de hand van de op dit moment beschikbare informatie en huidige inzichten. Zodoende zullen zowel 

het effect als de voortgang actief worden gemonitord. Bij ontwikkelingen of vernieuwde inzichten komen wij met 

een nieuw voorstel terug bij uw raad.  

 

Terrein Netto besparing 

Jeugd – Taakstelling € 300.000  

Praktijkondersteuner jeugd Geestelijke gezondheidszorg (POH-jGGZ) € 25.000 

Pedagogisch bureau €   7.500 

Regionale transformatie € 50.000 

Individuele begeleiding op school  € 50.000 

Doorverwijzing naar de Wlz € 50.000 

Eigen kracht € 10.000 

Leerlingenvervoer € 25.000 

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) € 25.000 

Het LEA-budget verminderen  € 15.000 

Verminderen aantal dagen BSO plus € 10.000 

Participatie / Bijstand – Taakstelling € 250.000  

Besparing uitkeringslasten € 250.000 

Wmo – Taakstelling € 200.000  

1. Aanbesteden trapliften tegen een lager tarief per 2020  € 17.000 

Bevorderen uitstroom naar de Wlz € 76.000 

2. Gehandicaptenparkeerplaats kostendekkend maken € 18.000 

3. Hulpmiddelen in de Wlz uit de Wmo PM 

HH minder toekennen € 33.000 

Verhogen eigen bijdrage regiotaxi € 18.000 

Totaal € 750.000 

 

Taakstelling Jeugd 

Maatregelen: 

We delen de maatregelen op in drie categorieën:  

 Transformatie: Maatregelen die we inzetten vanuit de transformatiebeweging. We zetten hierdoor 

ondersteuning beter en effectiever in en besparen op die manier kosten. 

 Strenger indiceren: We gaan strenger indiceren in de toegang. Hierdoor gaan de zorgkosten omlaag. 

 Korten op budgetten waardoor we een directe besparing realiseren.  
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Transformatie 

Praktijkondersteuner jeugd Geestelijke gezondheidszorg (POH-jGGZ) 

We breiden de POH-jGGZ uit naar alle kernen en financieren 100% van de kosten in plaats van een verdeling 

van 75-25%. Door de POH-jGGZ 100% te financieren krijgen we nog meer invloed dan we nu hebben door meer 

grip te krijgen op de verwijzingen. Ervaringen met de POH-jGGZ wijzen uit dat we het aantal onnodige 

verwijzingen kunnen beperken.  

 

Pedagogisch bureau 

Het pedagogisch bureau is een voorziening van de GGD regio Utrecht voor kinderen met milde 

opvoedproblematiek. Op dit moment is behoefte aan meer ondersteuning. Deze ondersteuning kopen we in bij 

het pedagogisch bureau i.p.v. bij Youké omdat de GGD een lager tarief rekent voor de personele inzet van het 

pedagogisch bureau.   

 

Regionale transformatie 

In de regio starten verschillende transformatieprojecten. Zo zijn maatwerktafels gestart, waarbij kennis van 

verschillende expertises wordt gebundeld. Op die manier zetten we passende zorg in die vaak goedkoper is. Ook 

zetten we procesregisseurs in die vanaf het derde jeugdhulptraject gaat sturen om zorgstapeling te voorkomen. 

 

Streng indiceren 

Individuele begeleiding op school  

We verscherpen de indicatie in de toegang voor individuele begeleiding op school en wijzen alleen toe indien voor 

het kind meer dan gebruikelijk toezicht nodig is. We beschouwen Passend Onderwijs als voorliggende 

voorziening. Dat betekent dat het de taak wordt van het onderwijs om individuele begeleiding te bieden ten 

aanzien van structuur en regie, praktische vaardigheden en oefenen.  

 

Doorverwijzing naar de Wet langdurige zorg (Wlz) 

De Wlz is een wet die de zorg financiert voor kinderen met een blijvende (levenslange) zorgbehoefte, waarvan 

kan worden aangetoond dat zij 24-uurs toezicht nodig hebben. Kinderen die zorg nodig hebben en niet in 

aanmerking komen voor de Wlz (Rijk), krijgen zorg gefinancierd vanuit de Jeugdwet (gemeente). Voor kinderen 

binnen onze gemeente met een grote zorgvraag zal ieder jaar kritisch bekeken worden of er voldoende 

aanleiding/argumentatie is om een aanvraag in te dienen bij de Wlz  

 

Eigen kracht 

Recent heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan over het meewegen van de gevolgen voor het 

gezinsinkomen bij het bepalen van de “eigen kracht” van een gezin bij een aanvraag om jeugdhulp. Tot op heden 

is daar bij de beoordeling van aanvragen geen rekening gehouden. Met het doorvoeren van deze uitspraak in de 

nadere regels en de werkpraktijk kan naar schatting enkele indicaties per jaar strenger geïndiceerd worden. Dit 

wordt in ieder geval doorgevoerd bij de nieuw af te geven indicaties of herzieningen. 

 

Leerlingenvervoer 

Momenteel wordt gewerkt aan een vernieuwde verordening en aan nieuwe beleidsregels voor het 

leerlingenvervoer. We versoberen de verordening en nadere regels tot het wettelijk minimum. Op basis daarvan 

wordt de toegang tot het leerlingenvervoer beperkt. Zo wordt onder andere de begeleidingstijd (reistijd) versoberd 

voor regulier basisonderwijs van drie uur per dag naar het wettelijke maximum van zes uur per dag. 

 

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 

O.a. uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat de verantwoordelijkheid van een gemeente in 

het kader van EED minder ver gaat dan toe nu toe gedacht. Door het strikt toepassen van Jeugdwet bij een 

beroep op ondersteuning, hierover duidelijkheid te bieden aan het onderwijs en het resultaten van partijen te 

vergelijken (o.a. op te verwachten uitval), beperken we het aantal verwijzingen naar de EED behandelaren.   

 

Korten op projecten en budgetten 

Het LEA-budget verminderen  

Het Lokaal Educatieve Agenda (LEA)-budget is bedoeld om vernieuwde activiteiten binnen de thema’s van de 

LEA te kunnen uitvoeren samen met partners. De raad heeft dit budget reeds voor 2020 vastgesteld. Afgelopen 

jaren is het budget niet geheel benut. Door dit anders in te richten en een aantal criteria aan te passen, stellen wij 

het budget structureel beneden bij.  
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Verminderen aantal dagen Buitenschoolse opvang (BSO) plus 

BSO plus is een voorziening voor kinderen van 4-12 jaar oud in Stichtse Vecht die extra hulp en ondersteuning 

nodig hebben. We brengen de BSO plus terug naar 3 dagen in de plaats van 4 dagen per week. 

 

Kosten doorvoeren maatregel: 

De kosten voor het doorvoeren van de maatregelen dekken wij uit de beschikbare middelen.  

 

Netto effect: 

Afgelopen jaren zagen we de kosten voor jeugdhulp toenemen. Met het doorvoeren van deze maatregelen 

verwachten we die beweging te kunnen afzwakken en het tekort terug te dringen met € 300.000,-. 

 

Maatschappelijk effect: 

De implementatie van de transformatiemaatregelen heeft een positief effect op de kwaliteit en effectiviteit van de 

ondersteuning aan jeugdigen. Strenger indiceren heeft tot gevolg dat jeugdigen of een gezin minder snel 

aanspraak kunnen maken op een voorziening. Dit kan betekenen dat we een groter beroep doen op de 

zelfredzaamheid en het netwerk van onze inwoners.  

 

Risico’s 

Bij een aantal maatregelen is een inschatting gemaakt van de mogelijke besparingen. Zoals gezegd, blijft dit een 

inschatting die hoger maar ook lager kan uitvallen. Ook het tijdig kunnen doorvoeren van de maatregelen vormt 

een risico. We zijn hierbij o.a. afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming (wijziging verordeningen) en hoe snel de 

wijzigingen in het werk en in cultuur doorgevoerd kunnen worden.  

 

Het strenger indiceren heeft als risico dat ouders en kinderen/jongeren geen passende ondersteuning in het 

voorliggende veld kunnen vinden en de problemen daardoor verergeren. Daarnaast kan het strenger indiceren 

weerstand opleveren bij ouders, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.  

 

Tot slot is de jeugdwet een openeinderegeling. Dit houdt in dat wij verplicht zijn om passende zorg te leveren voor 

jeugdigen waar dat nodig is. Dit betekent dat wij niet met zekerheid kunnen zeggen dat de zorgkosten niet verder 

zullen stijgen, ondanks het doorvoeren van de maatregelen.  

 

Taakstelling Wmo 

Maatregelen: 

Beperken gebruik Wmo-voorzieningen 

Het beperken van het gebruik van Wmo-voorzieningen kan op verschillende manieren: 

 Strenger indiceren ‘aan de poort’ 

 Heronderzoeken van indicaties uitvoeren; dit moet leiden tot het niet afgeven van een herindicatie of het 

afschalen van zorg (minder uren of van zwaar, naar midden, naar licht) 

 Alternatieven benoemen bij aanvragen voor ondersteuning (welzijnsvoorzieningen, bijvoorbeeld 

huiskamerproject in plaats van dagbesteding). 

 Uitstroom bevorderen bij begeleidingstrajecten 

 

Aanbesteden trapliften tegen een lager tarief per 2020  

Gezien de vergrijzing en het ontbreken van voldoende levensloopbestendige woningen, wordt een toename van 

aanvragen hiervoor verwacht. Een nieuwe aanbesteding leidt naar verwachting tot een kostenbesparing.  

 

Bevorderen uitstroom naar de Wlz 

Waarschijnlijk komt een deel van het cliëntenbestand (dit betreft vaak cliënten met meerdere voorzieningen) in 

aanmerking voor een Wlz indicatie. Als een dergelijk indicatie wordt afgegeven wordt de Wlz beschouwd als een 

voorliggende voorziening. Clientondersteuning kan een rol spelen bij het aanvragen van een Wlz indicatie. 

Daarnaast gaan we controleren of cliënten die gebruik maken van een Wmo-voorziening ook een Wlz-indicatie 

hebben. We verwachten dat dit vooral betrekking zal hebben op de HH.  

 

Gehandicaptenparkeerplaats kostendekkend maken 

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats is nu kosteloos voor de aanvrager. Door de kosten voor het 

aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats in rekening te brengen bij de aanvrager wordt deze voorziening 

kostendekkend en nemen de inkomsten toe ten opzichte van de begroting.  
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Hulpmiddelen in de Wlz uit de Wmo 

Mensen met een Wlz-indicatie krijgen nu bepaalde hulpmiddelen (zoals een rolstoel) die uit de gemeentelijke 

middelen voor de Wmo betaald moet worden. Vanaf 1-1-2020 stopt de verplichting om deze hulpmiddelen te 

betalen en worden de hulpmiddelen uit de rijksmiddelen voor de Wlz betaald. Van deze maatregel kunnen we nog 

niet zeggen wat de te verwachte besparing gaat worden. 

 

HH minder toekennen 

Wanneer cliënten voldoende zelfredzaam zijn doordat ze bijvoorbeeld voldoende inkomen en gelegenheid 

hebben om eigen regie te nemen, biedt de wet de mogelijkheid niet langer HH toe te kennen. In situaties dat men 

zelf de regie heeft, een baan heeft, volop mee doet, en duidelijk is dat men schoonmaakwerkzaamheden 

makkelijk zelf kan betalen geen HH toekennen. We doen daarmee een beroep op de zelfredzaamheid en 

realiseren een besparing.  

 

Verhogen eigen bijdrage regiotaxi 

De  eigen bijdragen voor regiotaxi kan met maximaal 20 cent per zone worden verhoogd. Hierdoor levert het 

aantal ritten maal de verhoogde eigen bijdragen meer inkomsten op. Deze besparing wordt alleen gerealiseerd 

wanneer het aantal ritten niet afneemt.  

 

Netto effect  

We verwachten dat de bovenstaande maatregelen zijn door te voeren zonder extra investeringen te moeten 

plegen buiten de begroting om. Een exacte uitkomst is ook hier moeilijk te geven, maar we kunnen onderbouwen 

dat wanneer we de bovenstaande maatregelen doorvoeren, we een netto positief resultaat van €200.000 kunnen 

realiseren. 

 

Maatschappelijk effect  

Een deel van de genoemde maatregelen vergroot de doelmatigheid en rechtmatigheid van de voorzieningen. De 

genoemde maatregelen treffen echter een kwetsbare groep inwoners die nu al ondersteuning ontvangt vanuit de 

Wmo of hiervoor mogelijk in aanmerking komt. Inwoners komen minder snel in aanmerking voor ondersteuning 

vanuit de Wmo of kunnen hier korter gebruik van maken. Hierdoor wordt er een groter beroep gedaan op de 

zelfredzaamheid van inwoners.  

 

Risico’s 

Bij een aantal maatregelen is een inschatting gemaakt van de mogelijke besparingen. Zoals gezegd, blijft dit een 

inschatting die hoger, maar ook lager kan uitvallen. Ook het tijdig kunnen doorvoeren van de maatregelen vormt 

een risico. We zijn hierbij o.a. afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming (wijziging verordeningen en 

beleidsregels) en hoe snel de ambtelijke organisatie deze wijzigingen in het werk en in cultuur kan doorvoeren. 

 

Door ondersteuning vanuit de Wmo minder toegankelijk te maken ontstaat het risico dat de (kleine) problemen 

van kwetsbare inwoners groter worden. Hierdoor zal op langere termijn alsnog het aantal dure 

maatwerkvoorzieningen kunnen toenemen. 

 

We proberen de beweging van de Wmo naar de Wlz te bevorderen. De eigen bijdrage in de Wlz ligt hoger dan 

binnen de Wmo. Dat kan mogelijk leiden tot onvrede bij cliënten en weerstand om een Wlz-aanvraag in te dienen. 

Dat geldt ook voor een aantal andere maatregelen dat een beroep doet op de zelfredzaamheid. Ze kunnen ook 

leiden tot een stijging van het aantal zaken bezwaar en beroep. Bovendien is nog onduidelijk of de middelen die 

wij vanuit het Rijk voor de uitvoering van de Wmo ontvangen beïnvloed zullen worden door de verschuiving 

richting de Wlz.  

 

Tot slot is de Wmo een openeinderegeling. Dit houdt in dat wij verplicht zijn om passende ondersteuning te 

bieden waar dat nodig is. Dit betekent dat wij niet met zekerheid kunnen zeggen dat de kosten niet verder zullen 

stijgen, ondanks het doorvoeren van de maatregelen. Dit wordt versterkt door de verwachting dat het aantal 

aanvragen nu al stijgt en in de komende jaren zal toenemen.  

 

 

 

 

 

 



81 
 

Taakstelling Participatiewet 

Maatregelen: 

Aanpassen werkprocessen toegang 

Alle klanten worden door middel van groepsbijeenkomsten goed voorgelicht over de rechten en plichten die 

komen kijken bij het aanvragen van een uitkering. Door onze toegang worden de klanten die direct (deels) 

bemiddelbaar zijn sneller naar het pad gericht op werk begeleid. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan 

de (wettelijke) drempels in en voorafgaande aan het aanvraagproces. Hierbij is maatwerk het devies en wordt er 

rekening gehouden met kwetsbare groepen. We verwachten dat de instroom zal teruglopen en inwoners sneller 

uitstromen.   

 

In beeld brengen klantenbestand 

In 2019 en 2020 zetten we stevig in op het beter in beeld brengen van het klantenbestand. Door middel van extra 

klantcontacten maken we een betere inschatting van de talenten, (on)mogelijkheden, interesses en competenties 

van de klanten. Hiermee willen we de uitstroom bevorderen op een aantal manieren. Door de klant beter te 

kennen is het gemakkelijker om een passende baan te vinden. Als betaald werk nog niet meteen aan de orde is 

kan er beter een passende voorziening gevonden worden, zodat op termijn die stap wel gemaakt kan worden. 

Tenslotte zien we dat door de intensievere klantcontacten klanten uit zichzelf sneller werk vinden of dat er andere 

redenen worden gevonden om de uitkering te beëindigen.  

Meer inzet passende voorzieningen 

We zetten meer in op een passend en dekkend pakket aan re-integratie voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn 

de start van een jongeren loket en het aanbieden van duale trajecten voor statushouders. Sommige bijzondere 

doelgroepen hebben specifieke aandacht nodig. We verwachten dat de inzet hierop zal leiden tot een verhoogde 

uitstroom. Als bijvangst verwachten we ook dat de intensivering van het klantcontact zal leiden tot een verhoogde 

uitstroom op basis van bijvoorbeeld het toetsen van de rechtmatigheid.  

 

Betere werkgeversbenadering 

Een laatste maatregel is het verbeteren van de werkgeversdienstverlening. Regionaal werken we aan het 

harmoniseren van voorzieningen als loonkostensubsidie waardoor werkgevers minder last hebben van 

verschillende regelgeving wanneer zij werknemers hebben uit verschillende gemeenten. Op lokaal niveau geven 

we steviger invulling aan het werkgeversservicepunt met een adviseur die kan meedenken met werkgevers over 

mogelijkheden voor onze doelgroep. We verwachten dat we met deze maatregelen makkelijker matches kunnen 

maken tussen werknemer en werkgever en zo meer uitstroom kunnen genereren. 

 

Kosten doorvoeren maatregel: 

We verwachten dat de kosten die samenhangen met de voorgestelde maatregelen kunnen worden gedekt met de 

middelen die hiervoor binnen de begroting beschikbaar zijn.  

 

Netto effect: 

Een exacte inschatting van het resultaat per maatregel is moeilijk te geven. We verwachten echter dat de 

combinatie van maatregelen dusdanig substantieel is dat er een netto besparing wordt gerealiseerd van 

€250.000. We hebben hierin bewust niet de “bijvangst” mee berekend. Wanneer meer inwoners aan het werk 

gaan, betekent dat bijvoorbeeld minder uitgaven voor minimabeleid.  

 

Maatschappelijk effect: 

Het voornaamste maatschappelijk effect dat we beogen met de bovenstaande maatregel is dat er meer inwoners 

een betaalde baan krijgen of op een andere manier meer meedoen in de samenleving. Een deel van onze klanten 

zal merken dat er meer aandacht en contact is met de klantmanagers. Werkgevers zullen merken dat er een 

beter aanspreekpunt is vanuit de gemeenten om in gesprek te gaan over vragen met betrekking tot het 

aantrekken van werknemers.  

 

Risico’s 

De risico’s zijn voornamelijk financieel van aard. Uiteraard bestaat het risico dat de in te zetten maatregel niet 

voldoende besparingen opleveren. Dan zal moeten worden bezien of deze maatregelen in de loop van 2020 nog 

kunnen worden bijgesteld of geïntensiveerd. De financieringssystematiek van de bijstand maakt daarnaast dat 

een besparing weliswaar kan worden gerealiseerd, dat betekent niet per se een netto positief resultaat dat kan 

worden ingeboekt. Wat betreft de inkomsten zijn we daarbij o.a. afhankelijk van de prestatie van andere 

gemeenten.  

 



82 
 

  



83 
 

6. Financiële begroting 
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6.1 Overzicht van baten en lasten 
 

 
 

 

Programma Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Bestuur

Lasten 28.003.452    24.974.039    25.867.780    25.718.792    26.584.897    28.544.679    

Baten -68.161.629   -92.867.605   -96.633.589   -98.189.665   -99.493.920   -101.993.740 

Saldo voor bestemming -40.158.176   -67.893.566   -70.765.809   -72.470.873   -72.909.023   -73.449.061   

Toevoeging aan reserves 39.641           160.000         -                     -                     14.153           14.153           

Onttrekking aan reserves -265.603        -300.152        -366.635        -216.635        -243.945        -243.945        

Saldo na bestemming -40.384.138   -68.033.718   -71.132.444   -72.687.508   -73.138.815   -73.678.853   

2. Veiligheid

Lasten 5.355.925      6.286.276      6.112.826      6.316.853      6.399.335      6.361.313      

Baten -191.526        -46.328          -47.015          -47.015          -47.015          -47.015          

Saldo voor bestemming 5.164.399      6.239.948      6.065.811      6.269.838      6.352.320      6.314.298      

Toevoeging aan reserves 6.778             -                     -                     -                     -                     -                     

Onttrekking aan reserves -32.830          -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          -26.051          

Saldo na bestemming 5.138.348      6.213.897      6.039.760      6.243.787      6.326.269      6.288.247      

3. Fysiek

Lasten 36.356.301    37.307.619    39.338.786    42.005.116    39.937.503    39.272.496    

Baten -24.638.741   -19.407.637   -19.852.629   -22.193.990   -19.485.260   -19.812.734   

Saldo voor bestemming 11.717.560    17.899.982    19.486.157    19.811.126    20.452.243    19.459.762    

Toevoeging aan reserves 4.967.839      607.611         553.952         572.299         558.725         558.725         

Onttrekking aan reserves -911.818        -1.501.005     -603.057        -139.904        -77.858          -52.858          

Saldo na bestemming 15.773.581    17.006.588    19.437.052    20.243.521    20.933.110    19.965.629    

4. Sociaal

Lasten 49.476.780    47.905.641    49.693.257    48.307.735    48.252.747    48.177.179    

Baten -37.309.716   -12.614.630   -13.218.431   -13.143.169   -13.131.253   -13.061.549   

Saldo voor bestemming 12.167.064    35.291.011    36.474.826    35.164.566    35.121.494    35.115.630    

Toevoeging aan reserves 13.608           524.412         -                     313.970         -                     -                     

Onttrekking aan reserves -2.780.558     -1.590.601     -622.632        -69.662          -69.662          -69.662          

Saldo na bestemming 9.400.114      34.224.822    35.852.194    35.408.874    35.051.832    35.045.968    

5. Samenleving

Lasten 13.648.453    15.437.354    14.558.504    14.464.027    14.657.907    14.383.208    

Baten -3.903.218     -4.222.437     -3.931.917     -3.931.917     -3.931.917     -3.931.917     

Saldo voor bestemming 9.745.235      11.214.917    10.626.587    10.532.110    10.725.990    10.451.291    

Toevoeging aan reserves 917.035         128.481         128.481         128.481         128.481         128.481         

Onttrekking aan reserves -590.174        -754.987        -362.567        -358.161        -358.161        -358.161        

Saldo na bestemming 10.072.096    10.588.411    10.392.501    10.302.430    10.496.310    10.221.611    

Totaal lasten voor bestemming 132.840.911  131.910.929  135.571.153  136.812.523  135.832.389  136.738.875  

Totaal baten voor bestemming -134.204.829 -129.158.637 -133.683.581 -137.505.756 -136.089.365 -138.846.955 

Geraamd saldo van baten en lasten -1.363.918     2.752.292      1.887.572      -693.233        -256.976        -2.108.080     

Totaal toevoeging aan reserves 5.944.901      1.420.504      682.433         1.014.750      701.359         701.359         

Totaal onttrekking aan reserves -4.580.983     -4.172.796     -1.980.942     -810.413        -775.677        -750.677        

Mutaties reserves 1.363.918      -2.752.292     -1.298.509     204.337         -74.318          -49.318          

Totaal lasten na bestemming 138.785.812  133.331.433  136.253.586  137.827.273  136.533.748  137.440.234  

Totaal baten na bestemming -138.785.812 -133.331.433 -135.664.523 -138.316.169 -136.865.042 -139.597.632 

Geraamd resultaat -                     -                     589.063         -488.896        -331.294        -2.157.398     
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Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lokale heff ingen, w aarvan de 

besteding niet gebonden is
-13.936.786   -13.852.123   -14.062.415   -14.062.415   -14.062.415   -14.062.415   

Algemene uitkeringen -74.333.991   -79.447.140   -81.994.595   -83.806.732   -85.451.663   -88.055.435   

Dividend -266.413        -95.587          -178.027        -210.551        -189.118        -189.118        

Saldo van de f inancieringsfunctie -764.753        -1.026.608     -655.600        -1.029.874     -1.370.549     -1.409.940     

Totaal algemene dekkingsmiddelen-89.301.944   -94.421.458   -96.890.637   -99.109.572   -101.073.745 -103.716.908 

Overhead 17.509.596    18.533.251    19.387.059    19.810.191    19.804.062    19.514.266    

Vennootschapsbelasting -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Onvoorzien -                     30.000           90.000           90.000           90.000           90.000           

Totaal generaal -71.792.348   -75.858.207   -77.413.578   -79.209.381   -81.179.683   -84.112.642   

Algemene dekkingsmiddelen, 

Overhead, Vennootschaps- 

belasting en Onvoorzien
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6.2 Overzicht van baten en lasten per 

taakveld 
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Taakveld Programma Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur 1 4.129.116     -46.371          4.082.745     4.082.257     -40.640          4.041.617     4.079.818     -40.640          4.039.178     4.078.121     -40.640          4.037.481     

0.2 Burgerzaken 1 1.633.899     -858.851        775.048        1.606.468     -873.950        732.518        1.624.254     -878.955        745.299        1.577.244     -776.785        800.459        

0.4 Overhead 1 19.694.092   -307.033        19.387.059   19.816.975   -6.784            19.810.191   19.810.802   -6.740            19.804.062   19.520.962   -6.696            19.514.266   

0.5 Treasury 1 -612.848       -238.229        -851.077       -984.826       -273.049        -1.257.875    -1.332.705    -244.412        -1.577.117    -1.373.834    -242.674        -1.616.508    

0.61 OZB w oningen 1 -                    -9.902.352     -9.902.352    -                    -9.902.352     -9.902.352    -                    -9.902.352     -9.902.352    -                    -9.902.352     -9.902.352    

0.62 OZB niet-w oningen 1 -                    -3.271.449     -3.271.449    -                    -3.271.449     -3.271.449    -                    -3.271.449     -3.271.449    -                    -3.271.449     -3.271.449    

0.63 Parkeerbelasting 1 -                    -56.580          -56.580         -                    -56.580          -56.580         -                    -56.580          -56.580         -                    -56.580          -56.580         

0.64 Belastingen overig 1 933.521        -592.129        341.392        937.668        -592.129        345.539        950.728        -592.129        358.599        956.325        -592.129        364.196        

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds1 -                    -81.994.595   -81.994.595  -                    -83.806.732   -83.806.732  -                    -85.451.663   -85.451.663  -                    -88.055.435   -88.055.435  

0.8 Overige baten en lasten 1 90.000          634.000         724.000        260.250        634.000         894.250        1.452.000     951.000         2.403.000     3.785.861     951.000         4.736.861     

0.8 Overige baten en lasten 4 -750.000       -                     -750.000       -850.000       -                     -850.000       -850.000       -                     -850.000       -850.000       -                     -850.000       

0.8 Overige baten en lasten 5 408.133        -                     408.133        410.184        -                     410.184        243.568        -                     243.568        -                    -                     -                    

0.10 Mutaties reserves 1 -                    -366.635        -366.635       -                    -216.635        -216.635       14.153          -243.945        -229.792       14.153          -243.945        -229.792       

0.10 Mutaties reserves 2 -                    -26.051          -26.051         -                    -26.051          -26.051         -                    -26.051          -26.051         -                    -26.051          -26.051         

0.10 Mutaties reserves 3 553.952        -603.057        -49.105         572.299        -139.904        432.395        558.725        -77.858          480.867        558.725        -52.858          505.867        

0.10 Mutaties reserves 4 -                    -622.632        -622.632       313.970        -69.662          244.308        -                    -69.662          -69.662         -                    -69.662          -69.662         

0.10 Mutaties reserves 5 128.481        -362.567        -234.086       128.481        -358.161        -229.680       128.481        -358.161        -229.680       128.481        -358.161        -229.680       

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten1 -                    -                     -                    -                    -                     -                    -                    -                     -                    -                    -                     -                    

26.208.346   -98.614.531   -72.406.185  26.293.726   -99.000.078   -72.706.352  26.679.824   -100.269.597 -73.589.773  28.396.038   -102.744.417 -74.348.379  

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.1 Crisisbeheersing en brandw eer 2 4.496.391     -8.935            4.487.456     4.657.435     -8.935            4.648.500     4.740.109     -8.935            4.731.174     4.767.690     -8.935            4.758.755     

1.2 Openbare orde en veiligheid 2 1.616.435     -38.080          1.578.355     1.659.418     -38.080          1.621.338     1.659.226     -38.080          1.621.146     1.593.623     -38.080          1.555.543     

6.112.826     -47.015          6.065.811     6.316.853     -47.015          6.269.838     6.399.335     -47.015          6.352.320     6.361.313     -47.015          6.314.298     

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer 3 10.359.832   -173.884        10.185.948   10.839.708   -173.884        10.665.824   11.239.871   -173.884        11.065.987   11.473.554   -173.884        11.299.670   

2.2 Parkeren 3 122.305        -                     122.305        123.432        -                     123.432        123.480        -                     123.480        123.530        -                     123.530        

2.4 Economische havens en w aterw egen 3 6.602            -                     6.602            6.542            -                     6.542            6.482            -                     6.482            6.423            -                     6.423            

2.5 Openbaar vervoer 3 149.603        -33.600          116.003        150.704        -33.600          117.104        150.683        -33.600          117.083        150.663        -33.600          117.063        

10.638.342   -207.484        10.430.858   11.120.386   -207.484        10.912.902   11.520.516   -207.484        11.313.032   11.754.170   -207.484        11.546.686   

3. Economie

3.1 Economische ontw ikkeling 5 472.808        -                     472.808        475.604        -                     475.604        475.604        -                     475.604        475.604        -                     475.604        

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5 36.817          -                     36.817          37.277          -                     37.277          37.277          -                     37.277          37.277          -                     37.277          

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 207.632        -107.659        99.973          209.105        -107.659        101.446        209.105        -107.659        101.446        209.105        -107.659        101.446        

3.4 Economische promotie 5 152.827        -385.498        -232.671       153.871        -385.498        -231.627       153.871        -385.498        -231.627       153.871        -385.498        -231.627       

870.084        -493.157        376.927        875.857        -493.157        382.700        875.857        -493.157        382.700        875.857        -493.157        382.700        

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderw ijs 5 20.737          -                     20.737          20.996          -                     20.996          20.996          -                     20.996          20.996          -                     20.996          

4.2 Onderw ijshuisvesting 5 2.851.117     -                     2.851.117     2.836.768     -                     2.836.768     3.221.991     -                     3.221.991     3.406.747     -                     3.406.747     

4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingenzaken 5 3.013.060     -1.086.421     1.926.639     3.109.850     -1.086.421     2.023.429     3.095.494     -1.086.421     2.009.073     3.088.335     -1.086.421     2.001.914     

5.884.914     -1.086.421     4.798.493     5.967.614     -1.086.421     4.881.193     6.338.481     -1.086.421     5.252.060     6.516.078     -1.086.421     5.429.657     
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Taakveld Programma Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering 5 608.649        -20.574          588.075        610.948        -20.574          590.374        610.948        -20.574          590.374        610.975        -20.574          590.401        

5.2 Sportaccommodaties 5 4.308.420     -1.935.000     2.373.420     4.315.837     -1.935.000     2.380.837     4.306.682     -1.935.000     2.371.682     4.299.139     -1.935.000     2.364.139     

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie5 576.839        -41.277          535.562        577.172        -41.277          535.895        577.099        -41.277          535.822        377.026        -41.277          335.749        

5.4 Musea 5 553.402        -241.501        311.901        552.875        -241.501        311.374        552.171        -241.501        310.670        551.468        -241.501        309.967        

5.5 Cultureel erfgoed 5 212.595        -23.076          189.519        213.073        -23.076          189.997        212.849        -23.076          189.773        212.627        -23.076          189.551        

5.6 Media 5 1.135.468     -90.911          1.044.557     940.467        -90.911          849.556        940.252        -90.911          849.341        940.038        -90.911          849.127        

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5 5.919.111     -150.241        5.768.870     6.278.633     -150.241        6.128.392     6.177.765     -150.241        6.027.524     6.204.226     -150.241        6.053.985     

13.314.484   -2.502.580     10.811.904   13.489.005   -2.502.580     10.986.425   13.377.766   -2.502.580     10.875.186   13.195.499   -2.502.580     10.692.919   

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4 3.950.872     -285.694        3.665.178     3.522.217     -285.694        3.236.523     3.521.228     -285.694        3.235.534     3.520.236     -285.694        3.234.542     

6.2 Wijkteams 4 613.578        -                     613.578        619.945        -                     619.945        619.945        -                     619.945        619.945        -                     619.945        

6.3 Inkomensregelingen 4 15.944.410   -11.782.960   4.161.450     15.981.759   -11.782.960   4.198.799     15.981.724   -11.782.960   4.198.764     15.981.689   -11.782.960   4.198.729     

6.4 Begeleide participatie 4 4.202.920     -515.644        3.687.276     4.075.158     -515.644        3.559.514     3.940.042     -515.644        3.424.398     3.817.792     -515.644        3.302.148     

6.5 Arbeidsparticipatie 4 1.703.410     -                     1.703.410     1.647.421     -                     1.647.421     1.686.198     -                     1.686.198     1.757.549     -                     1.757.549     

6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO) 4 2.194.812     -242.434        1.952.378     2.204.427     -167.172        2.037.255     2.204.427     -155.256        2.049.171     2.204.427     -85.552          2.118.875     

6.71 Maatw erkdienstverlening 18+ 4 7.863.452     -356.174        7.507.278     7.550.702     -356.174        7.194.528     7.596.606     -356.174        7.240.432     7.608.919     -356.174        7.252.745     

6.72 Maatw erkdienstverlening 18- 4 9.811.480     -                     9.811.480     9.332.805     -                     9.332.805     9.323.903     -                     9.323.903     9.282.845     -                     9.282.845     

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 4 14.101          -                     14.101          14.277          -                     14.277          14.277          -                     14.277          14.277          -                     14.277          

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 4 1.700.296     -                     1.700.296     1.759.035     -                     1.759.035     1.759.035     -                     1.759.035     1.759.035     -                     1.759.035     

47.999.331   -13.182.906   34.816.425   46.707.746   -13.107.644   33.600.102   46.647.385   -13.095.728   33.551.657   46.566.714   -13.026.024   33.540.690   

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid 4 2.443.926     -35.525          2.408.401     2.449.989     -35.525          2.414.464     2.455.362     -35.525          2.419.837     2.460.465     -35.525          2.424.940     

7.2 Riolering 3 6.408.585     -7.966.159     -1.557.574    6.554.924     -8.148.258     -1.593.334    6.536.500     -7.924.986     -1.388.486    6.806.709     -8.386.624     -1.579.915    

7.3 Afval 3 5.803.774     -7.061.029     -1.257.255    6.099.455     -7.735.316     -1.635.861    5.991.426     -7.600.178     -1.608.752    5.893.966     -8.019.874     -2.125.908    

7.4 Milieubeheer 3 2.851.846     -                     2.851.846     3.022.650     -                     3.022.650     3.020.673     -                     3.020.673     2.789.747     -                     2.789.747     

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 3 465.264        -458.598        6.666            466.312        -458.598        7.714            459.871        -451.477        8.394            459.870        -451.477        8.393            

17.973.395   -15.521.311   2.452.084     18.593.330   -16.377.697   2.215.633     18.463.832   -16.012.166   2.451.666     18.410.757   -16.893.500   1.517.257     

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke 

ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening 3 1.327.571     -59.247          1.268.324     1.291.205     -17.248          1.273.957     1.283.749     -9.792            1.273.957     1.276.293     -2.336            1.273.957     

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3 1.967.133     -1.331.265     635.868        3.031.581     -2.869.972     161.609        698.865        -540.256        158.609        154.087        -                     154.087        

8.3 Wonen en bouw en 3 3.957.160     -2.618.606     1.338.554     4.139.970     -2.606.873     1.533.097     4.248.138     -2.600.846     1.647.292     3.933.428     -2.594.698     1.338.730     

7.251.864     -4.009.118     3.242.746     8.462.756     -5.494.093     2.968.663     6.230.752     -3.150.894     3.079.858     5.363.808     -2.597.034     2.766.774     

Geraamd resultaat 136.253.586 -135.663.513 589.063        137.827.273 -138.315.159 -488.896       136.533.748 -136.864.031 -331.294       137.440.234 -139.596.621 -2.157.398    
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6.3 Overzicht incidentele baten en lasten 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023

1. Bestuur

Lasten

Regionale samenw erking U10 150.000         -                     -                     -                     

150.000         -                     -                     -                     

Baten

Regionale samenw erking U10 (onttrekking A.R.) -150.000        -                     -                     -                     

-150.000        -                     -                     -                     

3. Fysiek

Lasten

Meetplan riolering 50.750           -                     -                     -                     

Onderhoud mechanise leidingen 229.733         -                     -                     -                     

Extra taken OdrU 151.689         122.203         43.526           20.054           

Omgevingsw et (implementatie en voorbereiding) 428.330         428.330         428.330         -                     

Onderzoek w et natuurbescherming -                     55.000           -                     -                     

Riolering (BBB/BBL) -                     52.521           -                     -                     

Grondexploitaties (voorbereiding) 475.199         52.046           -                     -                     

1.335.701      710.100         471.856         20.054           

Baten

Onttrekking reserve Grondexploitaties (voorbereiding) -475.199        -52.046          -                     -                     

-475.199        -52.046          -                     -                     

4. Sociaal

Lasten

Statushouders voorbereiding nieuw e w etgeving 75.000           -                     -                     -                     

Vormgeving inkoop Sociaal Domein 120.000         -                     -                     -                     

Frictiekosten ontmanteling Buurtzorg Jong 110.000         -                     -                     -                     

Voorbereiding MOBW 60.000           -                     -                     -                     

365.000         -                     -                     -                     

Totaal incidentele lasten 1.850.701      710.100         471.856         20.054           

Totaal incidentele baten -625.199        -52.046          -                     -                     
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6.4 Overzicht structurele mutaties 

reserves 
 

 
 

 

Programma Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023

1. Bestuur

Toevoegingen

Duurzaamheid gemeentelijke panden -                     -                     14.153           14.153           

Totaal toevoegingen -                     -                     14.153           14.153           

Onttrekkingen

Kapitaaldekkingsreserves -216.635        -216.635        -243.945        -243.945        

Totaal onttrekkingen -216.635        -216.635        -243.945        -243.945        

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 450.777         469.124         455.550         455.550         

Ouderhoud sportvelden 103.175         103.175         103.175         103.175         

Totaal toevoegingen 553.952         572.299         558.725         558.725         

Onttrekkingen

Kapitaaldekkingsreserves -52.858          -52.858          -52.858          -52.858          

Totaal onttrekkingen -52.858          -52.858          -52.858          -52.858          

4. Sociaal

Toevoegingen

-                     -                     -                     -                     

Totaal toevoegingen -                     -                     -                     -                     

Onttrekkingen

Kapitaaldekkingsreserves -69.662          -69.662          -69.662          -69.662          

Totaal onttrekkingen -69.662          -69.662          -69.662          -69.662          

5. Samenleving

Toevoegingen

Gemeenschappelijke complexen 23.087           23.087           23.087           23.087           

Onderhoud bruggen 105.394         105.394         105.394         105.394         

Totaal toevoegingen 128.481         128.481         128.481         128.481         

Onttrekkingen

Kapitaaldekkingsreserves -358.161        -358.161        -358.161        -358.161        

Totaal onttrekkingen -358.161        -358.161        -358.161        -358.161        

Totaal structurele toevoeging aan reserves 682.433         700.780         701.359         701.359         

Totaal structurele onttrekking aan reserves -723.367        -723.367        -750.677        -750.677        

Totaal structurele mutaties reserves -40.934          -22.587          -49.318          -49.318          
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6.5 Investeringsplanning 
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Investeringsplanning begroting 2020 Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023

Materiële vaste Activa (economisch nut)

Bedrijfsgebouwen

Kantoor Endelhovenlaan 1 Maarssen renovatie 81.083           -                     -                     -                     

Verduurzamen gemeentelijke gebouw en 2.400.000      2.400.000      2.450.000      -                     

Wereldkidz Bolenstein - verv nieuw b scholen bouw kst 5.079.665      -                     -                     -                     

Vervanging 3 brandw eerposten 3.100.000      -                     -                     -                     

Modernisering entree Kikkerfort 261.000         -                     -                     -                     

Totaal Bedrijfsgebouwen 10.921.748    2.400.000      2.450.000      -                     

Machines, apparaten en installaties

Kantoor Endelhovenlaan 1 Maarssen installaties 41.617           -                     -                     -                     

Wereldkidz Bolenstein - verv nieuw b scholen installaties 1.461.561      -                     -                     -                     

Project digitaliseren klantprocessen, koppeling 2019 38.000           -                     -                     -                     

Aanbesteding en integratie telefonie -                     -                     292.500         -                     

Aanschaf f latbedscanner A0 81.000           -                     -                     -                     

Document Management Systeem (DMS/ZDS) 200.000         -                     -                     -                     

Aanschaf GWS sociaal domein 50.000           -                     -                     -                     

Totaal Machines, apparaten en installaties 1.872.178      -                     292.500         -                     

Vervoermiddelen

Auto Citroen Jumper -                     -                     40.000           -                     

Auto Nissan Micra (BOA) 50.000           -                     -                     -                     

Auto Nissan Leaf (WMO) -                     -                     25.000           -                     

Auto Nissan Leaf (Buiten) -                     -                     25.000           -                     

Totaal Overig 50.000           -                     90.000           -                     

Overig

KPG speelplaatsen en terreinen 260.237         -                     -                     -                     

KPG verlichting 311.298         -                     -                     -                     

KPG duurzaamheid en milieu 802.544         -                     -                     -                     

Wereldkidz Bolenstein - 1e inrichting 34.000           -                     -                     -                     

Totaal Overig 1.408.079      -                     -                     -                     

 Materiële vaste Activa (economisch nut, waarvoor een 

heffing kan worden geheven) 

Grond- weg-, en waterbouwkundige werken

Riolering Bolensteinsestraat 332.241         -                     -                     -                     

Riolering Herenstraat 965.945         -                     -                     -                     

Riolering Straatw eg thv Centrum -                     952.578         -                     -                     

Riolering Ameland 65.545           -                     -                     -                     

Riolering Bloklaan -                     277.593         -                     -                     

Riolering centr.ZO Vecht -                     -                     839.809         -                     

Riolering Slotlaan Loenersloot -                     384.176         -                     -                     

Riolering Hofjes Hollandstraat -                     87.458           -                     -                     

Riolering Dorpstraat Nigtevecht -                     1.042.114      -                     -                     

Riolering D.van Troostw ijk Plein 2021 -                     758.666         -                     -                     

KPG w ater en riolering 197.215         -                     -                     -                     

Riolering Gaslaan centr.ZW Vecht 302.834         -                     -                     -                     

Riolering Harmonieplein centr.ZW Vecht 281.258         -                     -                     -                     

Riolering Straatw eg thv Josinahof 969.049         -                     -                     -                     

Riolering Schepersw eg 1 -                     299.808         -                     -                     

Riolering Schepersw eg 2,3 -                     -                     -                     788.546         
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Investeringsplanning begroting 2020 Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023

Riolering Schepersw eg 4,5 -                     763.528         -                     -                     

Riolering Bisonspoor 250.000         50.000           50.000           -                     

Riolering Klimaatdaptieve maatregelen 300.000         300.000         300.000         -                     

Riolering Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid 1.546.173      -                     -                     -                     

Riolering Kockengen Waterproof Welgelegen Noord -                     2.233.221      -                     -                     

Riolering Kockengen Waterproof Kerkw eg Oost eo. -                     -                     547.223         -                     

Totaal Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 5.210.260      7.149.142      1.737.032      788.546         

Overig

Afval ondergrondse containers - GP 2016-2022 1.939.000      238.000         -                     -                     

Afval minicontainers (papier+plastic) - GP 2016-2022 604.858         -                     -                     -                     

Afval minicontainers (papier) 2021 - GP 2016-2022 -                     56.684           -                     -                     

Totaal Overig 2.543.858      294.684         -                     -                     

Materiële vaste Activa (Maatschappelijk nut)

Grond- weg-, en waterbouwkundige werken

Aanleg rotonde Sw eserengsew eg - Afrit N230 425.000         -                     -                     -                     

Aanleg rotonde Sw eserengsew eg - Maarsseveensevaart 850.000         -                     -                     -                     

Aanleg rotonde Burg Waverijnw eg-Ruimtew eg-Safariw eg 1.425.000      -                     -                     -                     

Aanleg rotonde Burg Waverijnw eg-Floraw eg-Vogelw eg 1.425.000      -                     -                     -                     

Wegen Fietspad tussen f ietsbrug over A2 en Haarrijnw eg 150.000         -                     -                     -                     

Wegen Bolensteinsestraat - centr.ZW 373.200         -                     -                     -                     

Wegen Herenstraat 803.027         -                     -                     -                     

Wegen Straatw eg thv Centrum -                     608.414         -                     -                     

Wegen Ameland 58.636           -                     -                     -                     

Wegen Schepersw eg 2,3 -                     -                     -                     625.069         

Wegen D. van Troostw ijk Plein -                     502.038         -                     -                     

Wegen Slotlaan Loenersloot -                     166.987         -                     -                     

Wegen Hofjes Hollandstraat -                     69.041           -                     -                     

Wegen Dorpstraat Nigtevecht -                     654.229         -                     -                     

KPG w egen 400.026         -                     -                     -                     

KPG bew eegbare bruggen 42.879           -                     -                     -                     

KPG overige kunstw erken 1.555.772      -                     -                     -                     

KPG beschoeiing 874.384         -                     -                     -                     

KPG groen 1.609.784      -                     -                     -                     

Wegen Schepersw eg 1,4,5 -                     828.340         -                     -                     

Wegen Straatw eg thv Josinahof 737.377         -                     -                     -                     

Wegen centr.ZO Vecht -                     -                     1.799.513      -                     

Wegen Gaslaan - centr.ZW 285.655         -                     -                     -                     

Wegen Harmonieplein - centr.ZW 296.763         -                     -                     -                     

Wegen Bisonspoor voorbereiding 35.000           15.000           10.000           -                     

Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid w egen ed. 919.594         -                     -                     -                     

Kockengen Waterproof Welgelegen Noord w egen ed. -                     871.264         -                     -                     

Kockengen Waterproof Kerkw eg Oost eo. w egen ed. -                     -                     541.487         -                     

Wegen Beheerplan 2021-2023 -                     2.348.376      1.321.954      3.643.007      

Totaal Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 12.267.097    6.063.689      3.672.954      4.268.076      

Machines, apparaten en installaties

KPG VRI verkeerslichten 460.288         -                     -                     -                     

Vervanging armatuur openbare verlichting 884.146         227.690         232.244         236.889         

Vervanging mast openbare verlichting 644.143         159.118         162.300         165.546         

Totaal Machines, apparaten en installaties 1.988.577      386.808         394.544         402.435         

Overig

KPG Meubilair 248.052         -                     -                     -                     

KPG Verkeerstekens 92.953           -                     -                     -                     

Totaal Overig 341.005         -                     -                     -                     

Totaal generaal 36.602.802    16.294.323    8.637.030      5.459.057      
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6.6 Kapitaallasten 
 

 

  

Programma/Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023

1. Bestuur

0.1 Bestuur 56.572           176.148         173.709         172.012         

0.4 Overhead 1.109.583      885.730         857.635         927.981         

0.5 Treasury -1.885.730     -2.244.886     -2.591.625     -2.670.195     

Totaal -719.575        -1.183.008     -1.560.281  -1.570.202  

2. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandw eer 250.095         428.207         424.881         421.555         

1.2 Openbare orde en veiligheid 15.103           20.088           19.896           19.703           

Totaal 265.198         448.295         444.777         441.258         

3. Fysiek

2.0 Verkeer, vervoer en w aterstaat 1.785.205      2.469.404      2.875.650      3.116.754      

5.7 Openbaar groen 371.382         637.763         595.281         625.492         

7.2 Riolering 2.429.013      2.819.680      2.979.510      3.253.280      

7.3 Afval 334.856         591.734         608.207         585.533         

7.4 Milieubeheer 1.450             97.743           96.928           96.114           

7.5 Begraafplaatsen 10.821           10.764           4.323             4.322             

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 153.995         292.849         421.754         530.324         

Totaal 5.086.722      6.919.937      7.581.653      8.211.819      

4. Sociaal

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 117.415         116.421         115.432         114.440         

6.3 Inkomensregelingen 3.634             3.599             3.564             3.529             

6.4 Begeleide participatie 101.012         100.313         95.204           94.549           

6.7 Maatw erkdienstverlening -                     13.000           12.875           12.750           

7.1 Volksgezondheid 19.634           19.471           19.308           19.145           

Totaal 241.695         252.804         246.383         244.413         

5. Samenleving

3.0 Economie 6.778             6.778             6.778             6.778             

4.0 Onderw ijs 2.187.995      2.169.076      2.538.847      2.715.499      

5.1 Sportbeleid en activering 906.376         904.933         895.778         888.235         

5.2 Sportaccommodaties 9.544             9.472             9.399             9.326             

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie 96.527           95.825           95.121           94.418           

5.4 Musea 28.031           27.809           27.585           27.363           

5.5 Cultureel erfgoed 27.920           27.706           27.491           27.277           

5.6 Media -                     -                     -                     -                     

Totaal 3.263.171      3.241.599      3.600.999    3.768.896    

Totaal kapitaallasten 8.137.211      9.679.627      10.313.531    11.096.184    
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6.7 Staat van reserves en voorzieningen
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2021 2022 2023

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 14.288.173    450.777         463.970         14.274.980    783.094         -                     15.058.074    455.550         -                     15.513.624    455.550         -                     15.969.174    

Totaal algemene reserve 14.288.173    450.777         463.970         14.274.980    783.094         -                     15.058.074    455.550         -                     15.513.624    455.550         -                     15.969.174    

Bestemmingsreserves

Beheer Schoolgebouw en 292.248         23.087           -                     315.335         23.087           -                     338.422         23.087           -                     361.509         23.087           -                     384.596         

Onderw ijshuisvesting 1.840.165      -                     -                     1.840.165      -                     -                     1.840.165      -                     -                     1.840.165      -                     -                     1.840.165      

Bestemmingsreserve revindicatie 45.769           -                     -                     45.769           -                     -                     45.769           -                     -                     45.769           -                     -                     45.769           

Bestemmingsreserve vastgoed 32.909           -                     -                     32.909           -                     -                     32.909           -                     -                     32.909           -                     -                     32.909           

Dorpshuis Nigtevecht 163.722         -                     34.749           128.973         -                     34.749           94.224           -                     34.749           59.475           -                     34.749           24.726           

Egalisatiereserve verkiezingen 52.984           -                     -                     52.984           -                     -                     52.984           -                     -                     52.984           -                     -                     52.984           

Exploitatie scholen OBO 82.522           -                     -                     82.522           -                     -                     82.522           -                     -                     82.522           -                     -                     82.522           

Groot onderhoud kapitaalgoederen 2.724.381      208.569         -                     2.932.950      208.569         -                     3.141.519      208.569         -                     3.350.088      208.569         -                     3.558.657      

Integrale Veiligheid 177.249         -                     -                     177.249         -                     -                     177.249         -                     -                     177.249         -                     -                     177.249         

Kockengen Waterproof egalisatieseserve 59.904           -                     -                     59.904           -                     -                     59.904           -                     -                     59.904           -                     -                     59.904           

Monumenten 52.317           -                     -                     52.317           -                     -                     52.317           -                     -                     52.317           -                     -                     52.317           

Planschade Cronenburgh 60.581           -                     -                     60.581           -                     -                     60.581           -                     -                     60.581           -                     -                     60.581           

Risicofonds Sociaal Domein 239.000         -                     239.000         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Totaal bestemmingsreserves 5.823.752      231.656         273.749         5.781.659      231.656         34.749           5.978.566      231.656         34.749           6.175.473      231.656         34.749           6.372.380      

Reserves ter dekking van kapitaallasten

Kapitaaldekkingsreserves 18.901.816    -                     768.024         18.133.792    -                     723.618         17.410.174    14.153           740.928         16.683.399    14.153           715.928         15.981.624    

Totaal reserves ter dekking van kapitaallasten 18.901.816    -                     768.024         18.133.792    -                     723.618         17.410.174    14.153           740.928         16.683.399    14.153           715.928         15.981.624    

Grondexploitatiereserves

Bestemmingsreserve Inrichting Hazeslinger 500.000         -                     -                     500.000         -                     -                     500.000         -                     -                     500.000         -                     -                     500.000         

Grondexploitatie 940.812         -                     475.199         465.613         -                     52.046           413.567         -                     -                     413.567         -                     -                     413.567         

Totaal grondexploitatiereserves 1.440.812      -                     475.199         965.613         -                     52.046           913.567         -                     -                     913.567         -                     -                     913.567         

Totaal generaal reserves 40.454.553    682.433         1.980.942      39.156.044    1.014.750      810.413         39.360.381    701.359         775.677         39.286.063    701.359         750.677         39.236.745    

Omschrijving reserve

2020
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2021 2022 2023

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 4.082.165      189.741         130.000         4.141.906      193.193         130.000         4.205.099      193.193         130.000         4.268.292      193.193         130.000         4.331.485      

Wachtgeld voormalig personeel 550.000         103.690         250.000         403.690         103.690         250.000         257.380         103.690         102.258         258.812         103.690         102.258         260.244         

Wachtgeld voormalig bestuurders 387.521         147.850         365.918         169.453         147.850         317.303         -                     147.850         79.322           68.528           147.850         147.850         68.528           

Voormalig personeel Bisonsport 190.194         -                     55.000           135.194         -                     55.000           80.194           -                     55.000           25.194           -                     55.000           -29.806          

Voorziening De Werf Kockengen 51.480           -                     -                     51.480           -                     -                     51.480           -                     -                     51.480           -                     -                     51.480           

GREX 4e kw adrant Kockengen 60.000           -                     -                     60.000           60.000           60.000           60.000           

Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's 5.321.360      441.281         800.918         4.961.723      444.733         752.303         4.654.153      444.733         366.580         4.732.306      444.733         435.108         4.741.931      

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

Onderhoud w egen 5.449.124      2.609.107      4.871.738      3.186.493      2.423.796      2.666.282      2.944.007      2.423.796      3.219.988      2.147.815      2.423.796      3.219.988      1.351.623      

Onderhoudsvoorzieningen 3.657.159      645.649         1.237.480      3.065.328      692.020         295.482         3.461.866      692.020         295.482         3.858.404      692.020         295.482         4.254.942      

Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten 9.106.284      3.254.756      6.109.218      6.251.822      3.115.816      2.961.764      6.405.874      3.115.816      3.515.470      6.006.220      3.115.816      3.515.470      5.606.566      

Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen, waarvoor en heffing kan worden geheven

Voorziening riolering 9.244.455      193.592         1.150.022      8.288.025      299.357         1.175.350      7.412.032      294.876         791.701         6.915.207      294.876         1.253.339      5.956.744      

Egalisatievoorziening gemeentereiniging -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Totaal voorzieningen voor vervangingsinvesteringen 9.244.455      193.592         1.150.022      8.288.025      299.357         1.175.350      7.412.032      294.876         791.701         6.915.207      294.876         1.253.339      5.956.744      

Overige voorzieningen

Voorziening Harmonieplein (verlies) 173.596         -                     173.596         -                     -                     173.596         173.596         173.596         

Totaal overige voorzieningen 173.596         -                     -                     173.596         -                     -                     173.596         -                     -                     173.596         -                     -                     173.596         

Totaal generaal voorzieningen 23.845.695    3.889.629      8.060.158      19.675.166    3.859.906      4.889.417      18.645.655    3.855.425      4.673.751      17.827.329    3.855.425      5.203.917      16.478.837    

2020
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6.8 Geprognosticeerde balans 
 

 

 

 
 

 

 

 

ACTIVA 2020 2021 2021 2023

Vaste activa 196.913.173  203.144.258  200.930.269  194.932.786  

Immateriële vaste activa -                     -                     -                     -                     

Materiële vaste activa 194.449.128  201.061.911  199.183.223  193.527.191  

Financiële vaste activa 2.464.045      2.082.347      1.747.045      1.405.596      

Vlottende activa 17.192.722    14.636.746    15.052.461    14.643.434    

Voorraden 2.093.428      -931.064        -386.286        -386.286        

Uitz.met rentetypische looptijd < 1 jaar 12.061.989    12.540.206    12.404.345    11.995.317    

Liquide middelen 1.037.305      1.027.603      1.034.402      1.034.402      

Overlopende activa 2.000.000      2.000.000      2.000.000      2.000.000      

Totaal 214.105.895  217.781.004  215.982.730  209.576.220  

PASSIVA 2020 2021 2021 2023

Vaste passiva 164.732.831  168.267.903  166.285.161  163.906.056  

Eigen vermogen 38.566.981    39.849.277    39.617.357    41.394.143    

Voorzieningen 19.675.166    18.645.655    17.827.329    16.478.837    

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 106.490.684  109.772.971  108.840.475  106.033.076  

Vlottende passiva 49.373.064    49.513.101    49.697.569    45.670.164    

Netto vlottende schulden < 1 jaar 40.293.340    40.536.251    40.579.366    38.417.786    

Overlopende passiva 9.079.724      8.976.850      9.118.203      7.252.379      

Totaal 214.105.895  217.781.004  215.982.730  209.576.220  
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6.9  EMU-saldo 
 

 
 

  

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Algemene gegevens:

Overheidslaag:

Berichtgevernaam:

Berichtgevernummer:

Jaar:

Naam contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Bestandsnaam:

2019 2020 2021

Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1. -2.646 -1.888 693

2. Mutatie (im)materiële vaste activa 15.709 18.454 6.613

3. Mutatie voorzieningen -440 -4.171 -1.030

4. -79 2.408 -3.024

5.

-18.716 -26.920 -3.925

Ruimte voor uw toelichting

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

1904

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo

Gemeente Stichtse Vecht (1904)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 

(zie BBV, artikel 17c)

Volgens realisatie 

tot en met sept. 

2019, aangevuld 

met raming 

resterende periode

Volgens begroting 

2020

Volgens 

meerjarenraming 

in begroting 2020

Gemeente

Stichtse Vecht

Berekend EMU-saldo

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst 

bij verkoop (im)materiële vaste activa

2020

EMU200061904.XLS
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6.10 Kerngegevens Stichtse Vecht 

2020-2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatstaven en aantallen 2020 2021 2022 2023

Inw oners per 1 januari 65.067 65.744 66.617 66.697

Inw oners < 18 jaar per 1 januari 13.302 13.217 13.145 13.109

Inw oners vanaf 65 jaar 13.062 13.198 13.373 13.389

Inw oners 75 - 85 3.780 3.813 3.816 3.816

Eenouder huishoudens 2.018 2.031 2.035 2.035

Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde) 736 721 700 692

Minderheden per 1 januari 3.333 3.372 3.375 3.375

Leerlingen voortgezet onderw ijs per 1 oktober 4.375 4.396 4.409 4.416

Woonruimten per 1 januari 29.207 29.492 29.492 29.492
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6.11 Verplichte indicatoren Rijk 
 

Programma 1  Bestuur 
Verplichte indicatoren Rijk P/E Bron R2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 

Formatie per 1.000 inwoners P SV 6,2  6,4  6,3  6,3  6,2  6,2  

Bezetting per 1.000 inwoners P SV 6,1  6,1  6,0  6,0  5,9  5,9  

Apparaatskosten per inwoner P SV 271  286  298  302  298  293  

Kosten externe inhuur  als % van totale 

loonsom+ totale kosten inhuur externen 
P SV 

8,77  <10 <10 <10 <10 <10 

1.573.512 1.096.292 1.094.500 971.052 958.596 936.140 

Overhead als % van de totale lasten P SV 12,7  14,1  14,2  14,4  14,5  14,1  

Gemeentelijke woonlasten 

eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen 

P SV 669,33 674,80 674,80 674,80 674,80 674,80 

Gemeentelijke woonlasten 

eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen 

P SV 323,12 326,52 326,52 326,52 326,52 326,52 

Gemeentelijke woonlasten 

meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen 

P SV 807,92 814,93 814,93 814,93 814,93 814,93 

Gemeentelijke woonlasten 

meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen 

P SV 461,71 466,65 466,65 466,65 466,65 466,65 

Demografische druk (de verhouding tussen de 

productieve leeftijdsgroep 20-64 en de niet-

productieve leeftijdsgroepen 0-19 en 65+ ) 

E BRP 76% 74% 74% 74% 74% 74% 

 

Toelichting 

 Binnen Stichtse Vecht hanteren wij 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 betreffende gemeentelijke woonlasten voor begroting 2020 worden pas bekend na vaststelling 

van de nieuwe legesverordening, die 17 december 2019 in de raadsvergadering wordt vastgesteld. 

 

Programma 2 Veiligheid 

Verplichte indicatoren Rijk E/P Bron R2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 

Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners E Buro HALT 55 55 55 55 55 
 

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners E CBS 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
 

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

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

Vernielingen en beschadigingen (in de 

openbare ruimte) per 1000 inwoners 
E CBS 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

 

 

Toelichting 

 Omdat de cijfers over 2018 zo laag waren, hebben wij in het IVP 2019-2022 aangegeven dat wij deze 

cijfers over de periode 2019-2022 willen behouden. 
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Programma 3 Fysiek 

Verplichte indicatoren Rijk E/P Bron R2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 

Hoeveelheid restafval in kg 

per inwoner op jaarbasis 
P 

AVU/Afval- 

visie 
205  149  180  140  100,0 75,0 

Hernieuwbare elektriciteit ( 

elektriciteit die is opgewekt 

uit wind, waterkracht, zon of 

biomassa) 

P 
RWS leef- 

omgeving 
NB NB 3% 4% 5% 6% 

Aantal nieuwgebouwde 

woningen per 1.000 

woningen* 

P BAG 1,9 15,8 18,1 34,0 3,3 6,2 

*op basis van het aantal woningen per 1 jan 2019 (28206) en de huidige woningbouwplanning 2019-2023 resp. 452-529-1027-

101-190 woningen. 

 

Programma 4 Sociaal 
Verplichte indicatoren Rijk P/E Bron Nulmeting R2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 

Aantal banen per 1.000 inwoners in de 

leeftijd van 15 tot en met 64 jaar 
P LISA 548 570 550 580 590 590 590 

% 12 tot en met 21 jarigen met een 

delict voor de rechter 
P Verwey Jonker 1,52% - 

per 2 

jaar 
1,52% 

per 2 

jaar 
1,52% 

per 2 

jaar 

% Kinderen tot 18 jaar in een 

uitkeringsgezin 
P Verwey Jonker 2,6% 2,72% 

per 2 

jaar 
2,6% 

per 2 

jaar 
2,6% 

per 2 

jaar 

Netto arbeidsparticipatie (% van de 

werkzame beroepsbevolking ten 

opzichte van de beroepsbevolking 

P CBS 68% 68,7% 67,9% 69,0% 70,0% 70% 70% 

% werkloze jongeren (16 tot en met 22 

jarigen) 
P Verwey Jonker 0,6% 0,4% 

per 2 

jaar 
0,5% 

per 2 

jaar 
0,5% 

per 2 

jaar 

Aantal personen per 10.000 inwoners 

met een bijstandsuitkering 
P CBS 191 216 205 200 200 195 190 

Aantal lopende re-integratieuitkeringen 

per 10.000 inwoners van 15 tot en met 

64 jaar 

P CBS 58 64 63 80 65 60 60 

% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar 

met jeugdhulp 
P CBS 6,7% 6,6% 6,7% 8% 8% 7% 7% 

% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar 

met jeugdbescherming 
P CBS 0,5% 0,7% 0,5% 0,80% 0,7% 0,6% 0,6% 

% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar 

met jeugdreclassering 
P CBS 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

Aantal cliënten per 10.000 inwoners 

met een maatwerkarrangement Wmo 
P GMSD 290 450 590 480 480 480 480 

 

Toelichting 

 Bij de indicator “Aantal lopende re-integratieuitkeringen…..” blijft het onduidelijk om welke indicator het 

gaat. Re-integratie uitkeringen bestaan namelijk niet. Wij gaan ervan uit dat het re-

integratievoorzieningen betreft en wanneer wij de trend doortrekken, is een stijging te verwachten 

vanwege de extra inzet in 2019 en 2020. Meer mensen komen dus in een traject. Daarna zal het aantal 

teruglopen omdat de aantallen afnemen. 

 Het percentage jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp komt niet overeen met voorgaande 

jaren, doordat wij destijds een andere bron gebruikten. Wij verwachten dat dit aantal volgend jaar nog 

niet zal afnemen. Vanaf de jaren na 2020 verwachten wij echter dat dit verder zal dalen. 

 Het opgegeven percentage jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming voor 2019 lijkt 

niet realistisch op basis van de laatste cijfers. Wij verwachten volgend jaar nog een stijging, maar de 

jaren daarna verwachten wij dat dit percentage langzaam zal afnemen. 

 Ten onrechte is, bij de indicator Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement 

Wmo, over eerdere jaren het getal 290 als indicator genoemd. Dit was ook voor voorgaande jaren te 

laag blijkt uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal domein. Het totale aantal maatwerkarrangementen is 

licht gestegen ten opzichte van voorgaande jaren onder andere als gevolg van het abonnementstarief. 

Het streven is het aantal indicaties terug te brengen. 
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Programma 5 Samenleving 

Verplichte indicatoren Rijk P/E Bron R2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 

Het percentage van het 

totaal aantal leerlingen (12 - 

23 jaar) dat voortijdig, 

(zonder startkwalificatie) het 

onderwijs verlaat. 

P VSV verkenner 1,7  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 2.5 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 19  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 45,4 46,7 47,2 47,5 47,5 47,5 

Aantal bedrijfsvestigingen 

per 1.000 inwoners in de 

leeftijd van 15 tot en met 64 

jaar 

P waarstaatjegemeente.nl 133,8 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 

% Niet-sporters P RIVM NB 45,5% 45% 44,5% 44,5% 45,0% 

 

 
 


