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Inleiding  
 
Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2012 ter vaststelling aan.  

 

De Programmabegroting 2012 is de tweede begroting van de gemeente Stichtse Vecht. Deze begroting is evenals 

de begroting 2011 ‘technisch’ van aard, omdat de beleidskeuzes worden gemaakt na de Strategische 

heroverwegingen die naar verwachting eerst eind november 2011 aan de raad zullen worden aangeboden.  Om de 

raad over de belangrijkste voornemens voor 2012 te kunnen laten besluiten en te voorzien in de wettelijke termijn 

van indiening bij de provincie, namelijk vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting 

dient, is de voorliggende begroting opgesteld. Uit dat oogpunt vormt deze begroting als het ware een tussenstap. 

Naar verwachting zullen de implicaties van de besluitvorming van de Strategische heroverwegingen dermate zwaar 

wegen dat, afhankelijk van de jaren waarop deze besluitvorming een effect zal hebben, er voor 2012 een vernieuwd 

boekwerk zal worden uitgebracht dan wel de effecten worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2013. In dit laatste 

geval zal er, gelet op bijstelling van de meerjarenbegroting 2012-2015 in aanvulling op de begroting 2012 een 

financieel supplement worden opgesteld. De paragrafen zijn geredigeerd met de kennis van het moment van 

opstellen van deze begroting. Op enkele punten zijn nog verbeteringen en/of aanvullingen noodzakelijk. Voor de 

paragrafen Weerstandsvermogen en Onderhoud kapitaalgoederen zullen de verbeteringen en/of aanvullingen nog 

voor eind november 2011 worden geëffectueerd. Voor de paragraaf Lokale heffingen  zal dit eind december 2011 

zijn, gelet op de vaststelling van de nieuwe (belasting)tarieven in uw raad op dat moment. De vernieuwde 

paragrafen zullen in een eventueel nieuw uit te brengen boekwerk c.q. in de supplementbegroting 2012 worden 

ingevoegd. 

 

We presenteren voor 2012 een financieel sluitende begroting. Op grond hiervan komt de gemeente in principe in 

aanmerking voor repressief toezicht (op maat). In de programmabegroting 2012 zijn geen stelposten opgenomen. 

De taakstellingen die in het meerjarenperspectief liggen besloten zullen naar verwachting door de Strategische 

heroverwegingen worden ingevuld. Met de provincie Utrecht, in de rol van toezichthouder, is bestuurlijk 

overeengekomen dat de keuzes die voortvloeien uit de Strategische heroverwegingen, ter invulling van het 

meerjarig evenwicht, eind november met elkaar zullen worden gedeeld. De provincie zal deze informatie 

vervolgens betrekken bij de beoordeling over het financieel duurzaam evenwicht. Daarnaast heeft de provincie 

aangegeven de genoemde paragrafen Weerstandsvermogen en Onderhoud kapitaalgoederen in belangrijke mate 

te laten meewegen in het oordeel over het toezichtregime. 

 

Besluitvormingsproces 

De programmabegroting 2012 is tezamen met de 1e Bestuursrapportage 2011 in de raad van 8 november 2011 

geagendeerd. De werksessie staat voor 1 november aanstaande op het programma. De effecten met structurele 

werking in de 1e Bestuursrapportage 2011 zijn in de begroting 2012 verwerkt. Door dit gecombineerde 

besluitvormingsproces bestaat een zekere mate van afhankelijkheid tussen de twee P&C producten.   
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Zoals aangegeven is voor 2012 sprake van een financieel sluitende begroting. In de begroting is een incidentele 

post betrokken van ruim € 1.098.000.  Dit bedrag is niet als stelpost in de begroting opgenomen, maar evenals in de 

Programmabegroting 2011 als een generieke korting op alle exploitatiebudgetten doorgevoerd. Uit de 1e 

Bestuursrapportage 2011 is gebleken, dat deze korting in 2011 realiseerbaar blijkt. Voor de jaren 2013 en verder 

wordt deze incidentele post door middel van de voorstellen en daaruit voortvloeiende keuzes in het kader van de 

Strategische heroverweging van een structurele invulling voorzien.
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Uiteenzetting financiële positie 
 

1. Financieel perspectief 

De vooruitzichten voor 2012 zijn minder rooskleurig dan ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota 2011 werd 

voorzien. Verwachten we bij de Voorjaarsnota nog een toename van de Algemene uitkering van ca. € 1 miljoen 

nominaal (dus niet gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen), inmiddels blijkt uit de septembercirculaire 

Gemeentefonds 2011 dat deze voor Stichtse Vecht nog “slechts” € 153.000 nominaal zal bedragen. Daarnaast zien 

wij ten opzichte van de Voorjaarsnota voor het jaar 2012 aanvullende tegenvallers, met name op het  gebied van 

Sociale zaken  vanaf 2013 en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het beeld uit de 

Voorjaarsnota geactualiseerd naar de begroting 2012 geeft het volgende financieel perspectief: 

 

Begrotingsjaar 2012 2013 2014 2015

Begrotingssaldo -7 -2.854 -3.894 -5.578 

(bedragen x 1.000 euro) 

Ondanks de aanvullende tegenvallers presenteren wij een financieel sluitende begroting 2012.  

Ten aanzien van het meerjarig nadelig begrotingssaldo hebben wij bij de Voorjaarsnota reeds diverse maatregelen 

aan u voorgelegd, zoals het inzetten van de nog niet in de begroting 2011 verwerkte maatregelen uit Benut de 

schaalsprong, een formatiereductie,  het verlagen van de subsidies en bijdragen aan verbonden partijen.  

Daarnaast zijn wij vanwege de rijksbezuinigingen, die vanaf 2012 hun beslag krijgen, maar ook om een solide 

financiële basis voor de toekomst te creëren, met inwoners en het maatschappelijk veld een strategische 

heroverweging gestart. Deze moet leiden tot een structureel sluitende meerjarenbegroting met een bijbehorende 

verantwoorde reservepositie. Teruglopende inkomsten vanuit het rijk, zoals via de Algemene uitkering, betekenen 

immers dat we ook binnen onze gemeente gedwongen zijn keuzes te maken. Deze keuzes treffen zowel de 

gemeentelijke huishouding als de diverse beleidsterreinen en taken die Stichtse Vecht daarbinnen uitvoert. Zoals in 

de Kadernota al is geschetst, zal gelet op de in deze nota aangegeven bezuinigingstaakstelling van € 11,1 miljoen, 

de gemeentelijke huishouding daarbij een bedrag van € 5,2 miljoen van de taakstelling voor haar rekening nemen. 

Op maatschappelijke taken en voorzieningen zal een bedrag van € 5,9 miljoen worden bezuinigd. 

Over de uit de Strategische heroverweging voortvloeiende keuzes en voorstellen zal de gemeenteraad in december 

2011 een besluit nemen. Eerst dan wordt duidelijkheid verkregen over de wijze waarop we voor de 

meerjarenbegroting, met name voor de jaarschijf 2015, een financieel sluitend beeld realiseren.   

Voor de Programmabegroting 2012 betekent dit dat deze een beleidsarm en technisch karakter kent. Dit met 

uitzondering van het Collegeprogramma dat qua inhoud en speerpunten in de begroting 2012 is meegenomen. Ook 

de uitvoering van het Collegeprogramma  wordt, zoals met uw raad is afgesproken, bij de Strategische 

heroverweging betrokken. Het zwaartepunt voor de besluitvorming over de meerjarige beleidsvoornemens en het 

financieel beeld ligt daarmee bij de besluitvorming over de strategische heroverweging in december. De 

Programmabegroting 2012 vormt in dat kader met name de nulmeting voor het bepalen van de gevolgen van de 

Strategische heroverweging.  
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2. Bepaling saldo begroting 2012 

De begroting 2012 is een nadere uitwerking van de in de Voorjaarsnota 2011 uitgezette koers. Het financieel 

perspectief uit de Voorjaarsnota is naar de huidige stand geactualiseerd en vormt het kader voor de financiële 

opgave in de komende jaren. In beleidsmatige zin vormt het collegeprogramma “Stichtse Vecht 

Toekomstbestendig”, waarin het coalitieakkoord nader is uitgewerkt, de basis voor onze begrotingsvoorstellen. 

In de Voorjaarsnota 2011 informeerden wij u over de belangrijkste financiële ontwikkelingen sinds het verschijnen 

van de Programmabegroting 2011. Dit betrof met name: 

 een aantal autonome ontwikkelingen (exogene factoren die de gemeente niet of slechts in beperkte mate 

kan beïnvloeden), bijvoorbeeld hogere uitgaven samenhangend met de uitvoering van WMO en 

ontwikkelingen op het gebied van Sociale zaken 

 de financiële uitgangspunten (bijvoorbeeld de loon- en prijsontwikkeling) 

 de bijstelling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds op basis van de meicirculaire van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken; 

 de gevolgen van het (nog niet vastgestelde) bestuursakkoord voor zover deze op dat moment voorzien 

waren. 

 

De Voorjaarsnota vormde daarmee het startdocument voor de Programmabegroting 2012. Het financieel meerjarig 

perspectief uit de Voorjaarsnota 2011 zag er als volgt uit: 

Financieel perspectief  Voorjaarsnota  2011 2012 2013 2014 2015 

Uitkomst begroting 2011 -4.310 -6.000 -7.310 -8.574 

Actualisatie structurele uitgaven (VJN) -2.716 -2.787 -2.957 -2.997 

Totaal  -7.026 -8.787 -10.267 -11.571 

Dekking (VJN) 6.621 4.808 5.550 6.292 

Begrotingssaldo -405 -3.979 -4.717 -5.279 

(bedragen x 1.000 euro) 

Bij de actualisatie van de structurele uitgaven bij de Voorjaarsnota 2011 gaven wij reeds aan dat wij ten opzichte 

van de meerjarenbegroting 2011-2014 voor 2012 ca. € 2,7 mln hogere uitgaven verwachtten. Deze hogere uitgaven 

deden zich vooral voor op het gebied van: 

 Sociale zaken, in verband met  hogere uitgaven voor bijstandsverlening (€ 996.000); 

 De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en aanverwante voorzieningen, 

vanwege het in evenwicht brengen van de begroting met de decentralisatie-uitkering voor huishoudelijke 

verzorging en uitvoeringskosten (€ 356.000); 

 loon- en prijsontwikkelingen (€ 1.228.000, op basis van de meicirculaire Gemeentefonds).  

Tegenover deze hogere uitgaven stonden extra dekkingsmiddelen vanwege onder meer een hogere Algemene 

uitkering uit het Gemeentefonds (€ 993.000, meicirculaire 2011) en het daarmee herijken van de rijksbezuiniging 

(€ 1,456 mln). Daarnaast heeft het college, gelet op het financieel ongunstige beeld, bij de Voorjaarsnota 2011 al 

diverse dekkingsmaatregelen aangegeven, zoals het inzetten van de nog niet in de begroting 2011 verwerkte 



9 
 

maatregelen uit Benut de schaalsprong (€ 1,5 mln), een formatiereductie (€ 428.000 in 2012), het verlagen van de 

subsidies met 7,5% (€ 419.000) en het voortzetten van de in 2011 gehanteerde korting op de exploitatiebudgetten 

van 5% (€ 1,1 mln). Al eerder waren besluiten genomen tot het verlagen van de bijdrage aan gemeenschappelijke 

regelingen met 5%. In totaliteit, een bedrag van € 6,6 mln aan dekkingsmiddelen zodat er per saldo voor 2012 nog 

een nadeel resteerde van € 405.000.  

 

Bijstelling Begroting 2012 

Wij stellen voor het financieel beeld 2012 uit de Voorjaarsnota 2011 bij de begroting 2012, in verband met 

aanvullende ontwikkelingen die zich na vaststelling van de Voorjaarsnota hebben voorgedaan, op een aantal 

punten bij te stellen.  

Tengevolge van de bijstellingen ten opzichte van de Voorjaarsnota worden de lasten in de begroting 2012 

€ 522.000 hoger. Daartegenover staat een bedrag van € 920.000 aan nieuwe dekkingsmiddelen. In navolgende 

tabel is dit nader weergegeven. 
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Omschrijving 2012 2013 2014 2015 Toel.
BEGROTING 2012   

  
Uitkomst programmabegroting  2011     4.310    6.000      7.310      8.574 
   
Structurele uitgaven   
Collegeprogramma S           32         90         125        122 
Sociale zaken S         756        584         558         495 1
Sociale zaken / inburgering S         104        104         104         104 
WMO S         700        700         700         700 2
Stelselwijziging S        153         153         153 
Loon/prijsontwikkeling S      1.111     2.222      3.333      4.444 3
Hogere lasten bedrijfsvoering S         330        315         300         300 4
Bijstelling onjuiste verwerking budgetten 2012 (wo kapitaallasten) S         105        103         107         100 4
Hogere wachtgeldverplichtingen college  S           65          65           65           65 
Raadsvergoedingen (structureel te laag geraamd) S           35          35           35           35 5
Totaal lasten    7.548 10.371    12.790  15.092 
   
Dekking   
Benut de schaalsprong S      1.500     1.500      1.500      1.500 
Terugbrengen formatie (loonsom) S         428        855      1.283      1.711 
Subsidies S         419  419 + 

pm  
 419 + 

pm  
 419 + 

pm 
Aframen accountantskosten S           50          50           50           50 5
Gemeenschappelijke regelingen (bestaand beleid) S         670  670 + 

pm  
 670+ 

pm  
 670 + 

pm 
6

Vrijval SUW S           77          77           77           77 6
Inflatiecorrectie gemeentelijke heffingen S        488        488         488         488 
Meer objecten OZB S         300        300         300         300 7
Algemene uitkering Gemeentefonds, septembercirculaire S         153        800     1.751         958 3
Herijking rijksbezuiniging S      1.456     1.456     1.456      1.456 3
Insourcing Sociale zaken S         535        535         535         535 8
Maatregelen gemeentelijke huishouding (kadernota Strategische 
Heroverweging): 

  9

- Bestuur S 140 140 140 450
- Benut de schaalsprong + regionale samenwerking S         177        177         177         850 

Subtotaal  6.393 7.467 8.846 9.464
   

Incidentele dekking   
5% beïnvloedbare exploitatiebudgetten I      1.098   
Verkoop restgroen I           50          50           50           50 
Subtotaal    1.148          50          50          50 

  
Totaal dekking 7.541 7.517 8.896 9.514

  
Begrotingssaldo          7    2.854      3.894      5.578 
  Nadeel  Nadeel   Nadeel   Nadeel 

(bedragen x 1.000 euro) 

De belangrijkste bijstellingen lichten wij kort toe.  
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Toelichting bij te stellen begrotingsposten  

1. Sociale zaken 

In de Voorjaarsnota 2011 gaven wij reeds aan dat wij ten aanzien van het aantal uitkeringsgerechtigden verwachten 

dat dit in 2012, ten opzichte van het beeld bij de begroting 2011, een verdere toename te zien zal geven. Medio 

2011 zijn de verwachte aantallen voor de jaren 2012 en verder geactualiseerd. Uit deze actualisatie blijkt, dat voor 

het jaar 2012 een mindere toename van het aantal uitkeringsgerechtigden wordt verwacht. Deze mindere toename 

gaat met een verlaging van de uitgaven met € 240.000 ten opzichte van de Voorjaarsnota 2011 gepaard. In 

tegenstelling tot het positievere beeld voor 2012 verwachten wij echter voor 2013 en later dat het aantal 

uitkeringsgerechtigden zich in een sterker stijgende lijn zal doorzetten dan waar wij bij de Voorjaarsnota 2011 van 

uitgingen. Het beeld is voor die jaren dan ook nadeliger geworden: 

 2012 2013 2014 2015 

Bijstelling t.o.v. Voorjaarsnota 2011 240.000 V 42.000 N 195.000 N 403.000 N 

(V=voordeel, N=nadeel) 

2. Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

De wettelijke verplichting om inwoners te compenseren voor de regelingen die onder de Wmo vallen betekent dat er 

sprake is van een ”open einde regeling”. Van tevoren is namelijk niet bekend hoeveel ingezetenen op welke 

voorzieningen aanspraak maken. Om er voor te zorgen dat in de begroting voldoende structurele middelen 

aanwezig zijn, is een bedrag van tenminste € 700.000 bovenop de bestaande budgetten nodig. dit bedrag kan als 

volgt worden onderbouwd. Het in de Voorjaarsnota opgenomen bedrag van € 356.000 betrof het benodigde bedrag 

om te komen tot een structurele inzet van de integratie-uitkering Wmo binnen de Algemene uitkering (groot 

€ 3.861.299). Gebleken is, dat in de begroting 2011 een bedrag van circa € 222.000 is opgenomen (het gevolg van 

het samenvoegen van de drie voormalige gemeenten) waar geen dekking tegenover staat.  

Normaliter wordt er gedurende een jaar bijgestuurd op wijzigingen in bijvoorbeeld tarieven of door een toegenomen 

vraag. Prijsstijging vloeien bijvoorbeeld voort uit indexatie van leveranciers die contractueel in een aanbesteding 

zijn afgesproken. In 2010 zijn deze wijzigingen via de bestuursrapportages wel in de begrotingen van de voormalige 

gemeenten verwerkt, maar niet in de begroting 2011 Stichtse Vecht. De begroting 2011 Stichtse Vecht is namelijk 

gebaseerd op de primaire begrotingen 2010 van voormalig Loenen, Breukelen en Maarssen. Hierdoor is de 

Wmo-uitvoering in 2011 met een financiële achterstand begonnen. 

 

De bovenstaande effecten betekenen een totale verhoging van het Wmo-budget met ca. € 765.000 (zie 

Voorjaarsnota 2011), verdeeld over de volgende begrotingsposten: 

Huishoudelijk voorzieningen 330.000
Leefvoorzieningen 402.000
Woonvoorzieningen 33.000

 765.000
 
Wij achten het verantwoord om vooralsnog € 700.000 bij te ramen en de ontwikkelingen de komende tijd nauwgezet 

te volgen. 

 

3. Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 

Met het vaststellen van de bestuursafspraken 2011-2015 is er meer duidelijkheid gekomen over de effecten van de 

€  18 miljard rijksbezuinigingen. Daarnaast geeft de Miljoenennota 2011 en de daarop gebaseerde  
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septembercirculaire 2011 Gemeentefonds helderheid over de herinvoering van de ‘trap op, trap af systematiek’. 

Conform het Regeerakkoord ontwikkelt het accres zich vanaf 2012 weer evenredig met de netto gecorrigeerde 

rijksuitgaven (NGRU). Een stijging of daling van de NGRU wordt doorvertaald naar het Gemeentefonds. Die stijging 

of daling van het fonds wordt accres genoemd. De accresraming voor 2012 en 2015 is ten opzichte van de 

meicirculaire 2011 neerwaarts bijgesteld. Voor de begroting 2012 van Stichtse Vecht betekent dit ook dat de 

uitkering uit het Gemeentefonds die wij in 2012 en 2015 ontvangen lager is dan hetgeen we bij de Voorjaarsnota 

2011 verwachtten. Daar waar bij de Voorjaarsnota op basis van de meicirculaire nog een netto-uitkering van  

€ 50.606.000 werd verwacht (na aftrek van suppletie-uitkeringen), hebben wij de algemene uitkering op basis van 

de septembercirculaire op netto € 49.766.000 berekend. Daarmee geeft de septembercirculaire een nadeel van  

€  840.000 ten opzichte van de Voorjaarsnota 2011. Het nadeel ten opzichte van de meicirculaire wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de verlaging van de uitkeringsfactor met 22 punten, waardoor de Algemene uitkering 

voor gemeenten lager is geworden. De verlaging is het directe gevolg van de € 18 miljard aan Rijksbezuinigingen uit 

de Miljoenennota. 

In het meerjarenperspectief wordt de Programmabegroting 2011 als uitgangspositie voor het bepalen van het 

perspectief van de begroting 2012 gehanteerd. Uitgaande van de netto algemene uitkering voor het jaar 2011, 

zijnde € 49.613.000, zien we voor 2012 nog een klein voordeel van € 153.000. Dit is overigens een voordeel dat nog 

niet is gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkelingen.  

De netto Algemene uitkering 2012 voor de gemeente Stichtse Vecht van € 49.766.000 bevat een bedrag van 

€ 1.111.000 dat de gemeente Stichtse Vecht ontvangt als compensatie voor loon- en prijs- ontwikkelingen. In het 

financieel perspectief is voor de prijsindexatie van de uitgaven van Stichtse Vecht een koppeling gelegd met de 

prijsindexatie die in de septembercirculaire 2011 is opgenomen. Op reële basis is er dus voor 2012 sprake van een 

lagere Algemene uitkering uit het Gemeentefonds van € 958.000 ten opzichte van de  bij de begroting 2011 

geraamde uitkering voor 2012.  

Gelet op de signalen in 2010 ten aanzien van de economische crisis en de rijksbezuinigingen is er bij het opstellen 

van de begroting 2011 geanticipeerd op een teruggang in de Algemene uitkering voor de nieuwe gemeente en is 

voor het jaar 2012 een stelpost opgenomen om deze teruggang te kunnen opvangen. Bij de Voorjaarsnota 2011 is 

reeds besloten deze stelpost van € 1,456 miljoen (1e jaarschijf van 2,5 %) voor 2012 te laten vrijvallen. Wij stellen 

voor om ook voor de jaren 2013 tot en met 2015 deze eerste jaarschijf voor een zelfde bedrag te laten vrijvallen voor 

het opvangen van de teruggang in de voor loon- en prijsontwikkelingen gecorrigeerde Algemene uitkeringen. De 

stelposten van de 2,5 % jaarlijks voor de jaren 2013, 2014 en 2015 blijven gehandhaafd.    

Het is in dit stadium gezien de sombere economische vooruitzichten overigens niet uitgesloten, dat het kabinet na 

2012 bovenop de nu ingeboekte bezuinigingen nog een bedrag van € 5 miljard extra zal bezuinigen. De exacte 

gevolgen voor de omvang van het Gemeentefonds zijn tengevolge van de normeringsystematiek niet duidelijk.  

Daarnaast zal met ingang van 2013 de verdeling van het Gemeentefonds volledig worden “herijkt”. De opbouw en 

daarmee de verdeling van het fonds over de gemeenten zal dan aangepast worden. Of dit tot een voordeel of 

nadeel voor Stichtse Vecht leidt is nog niet bekend. De verwachting is dat medio 2012 de eerste effecten van deze 

aanpassingen bekend zullen worden en daarmee ook de invloed hiervan op het meerjarenperspectief. 
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4. Bijstelling in 2011 te laag geraamde budgetten (o.a. bedrijfsvoeringsbudgetten en kapitaallasten) 

Het jaar 2011 stond op het gebied van de budgettering in het kader van het op orde brengen van de vanuit de drie 

voormalige gemeenten gebundelde begroting: zijn de budgetten bij het samenvoegen in 2010 op een voor de 

gemeente Stichtse Vecht passende wijze over de taken en afdelingen verdeeld, welke budgetten dienen te worden 

gecorrigeerd en past de bij de fusie gekozen administratieve inrichting bij de structuur van de nieuwe gemeente. 

Daarbij is van een aantal posten geconstateerd dat daarvoor vanuit de meerjarenramingen van de voormalige 

gemeenten te lage ramingen waren opgenomen. Wij stellen voor deze te laag opgenomen ramingen, te weten: 

 hogere personeelslasten vanwege een hoger bedrag aan wettelijke toeslagen en premies alsmede 

tengevolge van een hoger aantal medewerkers die voor FPU in aanmerking komen (€ 330.000 in 2012),  

 het herstellen van een onjuiste verwerking van een aantal budgetten in de begroting 2011,  jaarschijf 2012 

(w.o. kapitaallasten en ten onrechte geraamde inkomsten) (€ 105.000 in 2012),  

in de begroting 2012 te corrigeren naar de juiste bedragen. 

5. Raadsvergoedingen en accountantskosten 

Op de raadsbudgetten zien wij een structureel te lage raming van € 35.000 op het punt van de raadsvergoedingen. 

Wij stellen voor dit in het kader van de begroting 2012 bij te stellen. Daarnaast blijkt uit het aanbestedingstraject 

voor de nieuwe accountant dat de kosten samenhangend met de controle van de jaarrekening neerwaarts kunnen 

worden bijgesteld. Wij stellen daarom voor deze post structureel te verlagen en in te zetten als dekking voor de 

overschrijding op het onderdeel “raadsvergoedingen”.  

6. Gemeenschappelijke regelingen 

De bijdrage aan het begrotingstekort, die wij vanuit de gemeenschappelijke regelingen verwachtten en waarmee 

een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van 5% gepaard gaat, hebben wij ten opzichte van de Voorjaarsnota 

2011 met een bedrag van ca. € 50.000 neerwaarts bijgesteld. Dit hangt samen met een nadere analyse van de 

totale gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen, die ca. € 1 miljoen lager is dan waar bij de 

Voorjaarsnota 2011 van werd uitgegaan. Daartegenover staat dat wij, in verband met de verdere fase van de 

liquidatie van de vorig jaar opgeheven regeling Samenwerking Utrecht-West (SUW) een duidelijker beeld hebben 

over de vrijval van de daarvoor in de begroting gereserveerde middelen. 

7. Meer objecten OZB 

Bij de Bestuursrapportage 2011 prognosticeerden wij over het jaar 2011 een hogere opbrengst onroerend 

zaakbelasting van € 300.000, omdat meer objecten aangeslagen kunnen worden dan begroot. Gelet op het 

structurele karakter van deze meeropbrengst, stellen wij de begroting 2012 op dit punt bij.  

8. Insourcing Sociale Zaken 

Vanaf 2012 zal het team Sociale Zaken van Stichtse Vecht de dienstverlening aan de burgers van de voormalige 

gemeenten Breukelen en Loenen overnemen van de gemeente Woerden. Per die datum loopt het contract dat 

Stichtse Vecht met de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft af. In dat kader zal het team Sociale 

Zaken met een vijftal medewerkers worden versterkt, dient de archivering te worden vormgegeven en zal ook op het 

gebied van de WMO nog een structurele uitgaaf worden meegenomen. Wij verwachten dat hiermee in totaliteit een 
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bedrag van ca. € 286.000  gepaard gaat, hetgeen een structureel voordeel betekent van ca. € 535.000 ten opzichte 

van de in 2011 begrote lasten. 

 

9. Maatregelen gemeentelijke huishouding Kadernota Strategische heroverweging 

In de Kadernota Strategische heroverweging heeft ons college met het oog op het structurele tekort een bedrag van 

€ 1,9 mln aan aanvullende organisatorische dekkingsmaatregelen binnen de gemeentelijke huishouding 

aangegeven, met name bestaande uit aanvullende efficiencymaatregelen (inclusief huisvesting en het voornemen 

tot het vormen van regionale samenwerking bij administratieve taken). In deze begroting is van een aantal van deze 

maatregelen een nadere fasering van deze taakstelling gedurende de jaren 2012-2015 opgenomen: 

- onderdeel Bestuur: een besparing op de bestuurskosten van € 140.000 in 2012 tot en met 2014 en  

oplopend naar € 450.000 structureel vanaf 2015; 

- onderdeel Benut de schaalsprong + regionale samenwerking: een besparing van € 177.000 structureel als 

onderdeel van de totale taakstelling van € 850.000 vanaf 2015. 

Overige voor- en nadelen 

De overige voor- en nadelen hebben betrekking op het aanpassen van de gemeentelijke heffingen voor de 

inflatiecorrectie (2%, € 488.000 totaal) en een aantal kleinere voor- en nadelen, te weten: 

 Verkoop restgroen (voordeel)  € 50.000 structureel; 

 Hogere wachtgeldverplichtingen college € 65.000 structureel. 

 

3. Strategische heroverweging 

Gelet op het structureel nadelige meerjarig perspectief zijn wij, gericht op een duurzaam sluitende begroting, een 

strategische heroverweging gestart die moet leiden tot het maken van keuzes over de toekomstige gemeentelijke 

taken. In december 2011 zullen daartoe voorstellen aan de raad worden voorgelegd. 

4. Recapitulatie  

In totaliteit leiden de bovenstaande aanvullende lasten en nieuwe dekkingsmodaliteiten tot onderstaand 

geactualiseerd financieel perspectief voor de Programmabegroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2015: 

Financieel perspectief 

Programmabegroting 2012 

2012 2013 2014 2015

Aanvullende lasten 7.548 10.371 12.790 15.092

Aanvullende dekking 7.541 7.517 8.896 9.514

Begrotingssaldo -7 -2.854 -3.894 -5.578

(bedragen x 1.000 euro) 

De begroting voor 2012 geeft een sluitend beeld. In de begroting is een incidentele dekking opgenomen van ruim  

€ 1.098.000.  Dit bedrag is niet als een stelpost in de begroting opgenomen, maar evenals in de 

Programmabegroting 2011 als een generieke korting op alle exploitatiebudgetten doorgevoerd. Uit de 1e 

Bestuursrapportage 2011 is gebleken, dat deze korting in 2011 realiseerbaar blijkt. Voor de jaren 2013 en verder 
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wordt deze incidentele post op basis van de voorstellen uit de Strategische heroverweging en de in dat kader te 

maken keuzes van een structurele invulling voorzien. 

 

Collegeprogramma 
 
In het meerjarig perspectief 2012-2015 zijn de financiële middelen benodigd voor het uitvoeren van het 

Collegeprogramma niet opgenomen: 

 2012 2013 2014 2015

Collegeprogramma incidenteel     1.122         916         856 
Uitvoering collegeprogramma         500         500         500 
Ruimte collegeprogramma 2015  1.500

Totaal 1.622 1.416 1.356 1.500

 
Bij de Voorjaarsnota 2011 heeft u besloten de dekking van het Collegeprogramma te betrekken bij de 

Strategische heroverweging.  

 
 
5. Financiële uitgangspunten  

Voor de uitwerking van de Programmabegroting 2012 hebben wij de volgende algemene financiële 

beleidsuitgangspunten gehanteerd:  

- De dekking van de lasten vindt plaats door structurele lasten met structurele middelen te dekken en incidentele 

lasten met incidentele middelen te dekken.  

- Voor de loon- en prijsontwikkeling worden de uitgangspunten van de septembercirculaire Gemeentefonds 

2011 gehanteerd, te weten 2,75% loon- en 2% prijsontwikkeling.  

- Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen: Zowel in de begroting als in de meerjarenraming zijn de aan 

arbeidskosten gerelateerde verplichtingen geraamd, zoals IZA-premies, wachtgeldpremies en vakantiegeld. 

Dit is in overeenstemming met de vereisten volgens de BBV-wetgeving. 

- De kapitaallasten zijn berekend op basis van een actuele renteberekening.  

- De ontwikkeling van de Algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2011.  

- De belastinginkomsten/tarieven stijgen met het inflatiepercentage voor huishoudens CPI van het CPB, 

behoudens de te nemen maatregelen om de tarieven kostendekkend te maken en de vanuit Benut de 

schaalsprong bij de Voorjaarsnota 2011 vastgestelde uitgangspunten. Dit betrof het betrekken van het 

kwijtscheldingsbeleid en de BTW over investeringen in de tarieven afvalstoffen- en rioolheffing 

- Bij het bepalen van de arealen (aantal inwoners, woonruimten en het bijstandsvolume) wordt aangesloten bij 

de uitgangspunten die worden gehanteerd bij de berekening van de Algemene uitkering uit het 

Gemeentefonds.  
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Leeswijzer 
 

Indeling 

De begroting 2012 voldoet qua opbouw aan de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Basis voor de programma’s vormen de drie W-vragen uit het 

BBV:  

- wat willen we bereiken; 

- wat gaan we daarvoor doen; 

- wat mag het kosten. 

De opbouw van de programma’s 

In de programma’s  zijn, naast aanvullende informatie, de drie W-vragen verwerkt. De indeling ziet er als volgt uit:  

 Beschrijving programma 

 Kader programma (wetgeving, beleid, ontwikkelingen, etc.) 

 Wat willen we bereiken? 

 Wat gaan we daarvoor doen? 

 Wat mag het kosten? 

 Effect- en prestatie-indicatoren 

 Meerjarig overzicht van de lasten en baten 

 Toelichting op de kosten. 

 
Toelichting opbouw programma’s 

1. Algemene informatie programma 

Aan het begin van het programma is een blok met algemene informatie opgenomen, zoals de betreffende 

portefeuillehouder en de producten die onder het programma vallen.  

2. Output effectketen  

Dit is een schematisch overzicht van het programma onderverdeeld naar maatschappelijk effect en bijbehorende 

activiteiten.  

3. Omschrijving programma 

De algemene missie van het programma wordt hier benoemd. Het is een omschrijving van het doel waarop het 

programma is gericht. Het bespreekt wat het programma omvat, met voorbeelden van onderwerpen. Hier komen 

kort de ´going-concern-onderwerpen´ van het programma naar voren. Deze worden in de rest van het programma 

niet meer aangehaald, tenzij het een speciaal aandachtspunt of speciale doelstelling betreft.  
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4. Kader programma  

Hier wordt aandacht besteed aan de context en de achtergrond van het programma. Waar staan we met het 

programma, wat zijn de actuele ontwikkelingen (lokaal, regionaal en landelijk) en welk beleid is op het terrein van 

het programma in voorbereiding. Eventueel de invloed van externe factoren op het programma. 

In de programma’s  worden alleen de algemene regels en kaders benoemd. Vanuit de 

harmonisatie-werkzaamheden zullen in de loop van de tijd nieuwe regels en kaders worden toegevoegd.  

5. Wat willen we bereiken? (1e W-vraag) 

De hoofddoelstelling van het programma wordt hier beschreven. Het gaat hier om het algemeen maatschappelijk 

effect dat de gemeente wil bereiken voor de burgers. Eventueel kan dit opgesplitst worden in subdoelstellingen 

wanneer het niet in één hoofddoelstelling te ondervangen is vanwege de verscheidenheid van onderwerpen in het 

programma.  

6. Wat gaan we daarvoor doen? (2e W-vraag) 

Hier zijn de inspanningen en prestaties die worden ingezet om de maatschappelijke effecten te bereiken 

opgenomen. Het betreft de concrete beleidsresultaten die op dat jaar van toepassing zijn. Het reguliere beleid en 

taken worden hier niet benoemd. Het gaat hier om een puntsgewijze opsomming van te behalen prestaties met een 

korte toelichting.  De beschrijving van de activiteiten zijn technisch van aard. 

7. Effect- en prestatie-indicatoren 

In dit onderdeel worden de doelstellingen meetbaar gemaakt aan de hand van effect- en prestatie-indicatoren. Een 

effectindicator moet een oordeel geven over het maatschappelijk effect van het programma. Dit wordt alleen 

opgenomen wanneer het effect te onderzoeken is en ook echt iets zegt over de mate waarin het effect kan worden 

bereikt. Dus niet van teveel externe invloeden afhankelijk is. De prestatie-indicatoren hebben een directe relatie met 

de inspanningen van de organisatie en zijn een concrete weergave van de geleverde prestaties en activiteiten in 

aantallen, percentages of een rapportcijfer. 

Nog niet voor alle programma’s zijn effect- en prestatie-indicatoren benoemd. Op langere termijn is het streven dit 

over de gehele linie te effectueren. 

8. Wat mag het kosten? (3e W-vraag) 

Bij dit onderdeel wordt een overzicht van de meerjarenraming van het programma weergegeven. De toelichting is 

op hoofdlijnen. De kosten worden hier niet uitgesplitst op productniveau, wel wordt een onderscheid gemaakt in 

directe en indirecte lasten. 

Daarbij zal worden toegelicht wat de financiële veranderingen zijn geweest door: 

- afwijkingen in het meerjarige  financiële beeld;   

- mutaties op de reserves en investeringen. 
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9.  Risico’s per programma  

Bij dit onderdeel worden de risico’s die financieel of imagotechnisch van invloed zijn op de uitvoering van het 

progamma opgenomen. Aan dit onderdeel moet ook in 2012 nog nadere uitvoering worden gegeven.  

 
Programma´s en paragrafen 
 
Programma’s:  

De Programmabegroting 2012 bevat de onderstaande programma’s: 

 
1. Bestuur en dienstverlening (Raad, college, bestuurlijke samenwerking, burgerzaken) 

2. Veiligheid (Politie en brandweer) 

3. Beheren leefomgeving (Wegen, water, groen, spelen  en verkeer) 

4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 

5. Cultuur, sport en recreatie 

6. Werk en inkomen 

7. Welzijn en zorg (WMO, jeugd en ouderen) 

8. Natuur en milieu 

9. Wonen en ondernemen (Ruimtelijke ordening, bouwgrondexploitaties, incl. economische zaken) 

*.     Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

*.) Geen echt programma 

Paragrafen 

In het onderdeel “Paragrafen” zijn de verplichte paragrafen uit het BBV opgenomen, te weten: 

1. Weerstandsvermogen 

2. Onderhoud kapitaalgoederen 

3. Financiering 

4. Bedrijfsvoering 

5. Paragraaf verbonden partijen 

6. Grondbeleid 

7. Lokale heffingen 
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Programmabegroting 2011 
                

        Programma’s  
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Programma 1. Bestuur & dienstverlening 
  

Portefeuillehouder   Mevr. M.M. van ’t Veld en dhr. P. de Groene  
Producten Burgerlijke stand, behandelen meldingen woon- en leefomgeving en uitkeringen externe 

dienstverlening, documentverstrekking, externe communicatie en informatie,  bestuurlijke 
samenwerking , gemeentelijke basisadministratie , raad, college,  

Korte omschrijving Het programma  omvat de externe en interne dienstverlening van de gemeentelijke 
organisatie en de ondersteuning van het bestuur  

  
 
 OUTPUT-EFFECT KETEN 

 

 

 

Programma  1

Bestuur & dienstverlening

Burgers  en bedrijven zijn 
tevreden over de 

dienstverlening en het 
bestuur

1.Digitalisering  van processen

2. Doorontwikkeling KCC

3. Investeren in kwaliteit

4. Vergroten betrokkenheid en 
transparantie

5. Verder invulling geven aan 
bestuur en griffiefunctie
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1.1 Omschrijving programma       

Inwoners hebben recht op een kwalitatief hoogwaardige, mensgerichte, snelle, eenvoudige en transparante 

dienstverlening. Dit zijn de vijf kernwaarden van onze dienstverlening. Vanaf 2015 is de gemeente het eerste 

aanspreekpunt voor alle vragen van inwoners en instellingen aan de overheid. 

 

Om dit te bereiken is het opzetten en ontwikkelen van een Klant Contact Centrum (KCC) noodzakelijk. Het KCC is 

hét gemeentelijke loket dat de fysieke, telefonische, schriftelijke en elektronische contacten met de burger 

aanneemt en waar mogelijk direct afhandelt. Het maakt niet uit via welk kanaal (telefoon, brief, mail, aan de balie, 

internet) inwoners vragen stellen of aanvragen doen, de inhoud en kwaliteit van de dienst (het antwoord) moet gelijk 

zijn. Dienstverlening via onze website heeft daarbij prioriteit. 

 

Onze dienstverlening richt zich ook op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met fysieke of verstandelijke 

beperking. Voor deze doelgroep is het mogelijk om aan huis Wmo-aanvragen in behandeling te nemen of 

reisdocumenten aan te vragen.     

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

Overheid heeft Antwoord© 

In Overheid heeft Antwoord© is beschreven dat gemeenten in 2015 het eerste aanspreekpunt moeten zijn voor alle 

vragen van burgers en instellingen aan de overheid.  

De vijf kernwaarden van onze dienstverlening zijn vastgelegd in het Dienstverleningsconcept en zijn gebaseerd op 

de ‘5 beloften aan de burger’ die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruikt  in haar checklist Dienstverlening.  

Bij het realiseren van deze kernwaarden sluiten we zoveel mogelijk aan bij het Nationale Uitvoerings Programma 

(NUP).  Het NUP is een prioriteitenprogramma, waarin afspraken zijn gemaakt tussen gemeenten, provincies, 

waterschappen en het Rijk. Een aantal van de projecten van het NUP is al ingevoerd, een aantal nog niet.  

 

Kaderstellende beleidsnota’s 

 Programma ‘Overheid heeft antwoord’;  

 Nationaal Uitvoeringsprogramma  Dienstverlening en E- overheid  2008-2011 (NUP) 

 Dienstverleningsconcept gemeente Stichtse Vecht: dienstverlening op weg naar 2015. 

 Coalitieprogramma ‘Stabiliteit en vertrouwen’. 

 Collegeprogramma ‘Stichtse Vecht toekomstbestendig’ 
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1.2 Wat willen we bereiken? (1e W-vraag)  

Wij willen dat de burgers en ondernemers tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente; daarom zetten 

wij in op een klant- en servicegerichte dienstverlening. We bevorderen het gebruik van het digitale loket: de 

ontwikkeling van de digitale dienstverlening heeft voor ons dan ook prioriteit. Het programma omvat de interne en 

externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en de griffie. 

 

1.3 Wat gaan we daarvoor doen? (2e W-vraag) 

1. Digitalisering  

Activiteiten project digitalisering in 2012: 

 Digitaliseren van klantprocessen   

In navolging op het digitaliseren van de twee klantprocessen uit in 2011,  zullen in 2012 nog eens vier klant 

processen opgepakt worden. Hiermee zijn statusinformatie en termijn bewaking mogelijk via het Decos 

zaaksysteem. 

 Digitaliseren vergunningen 

In 2012 zal archivering van omgevingsvergunningen plaats gaan vinden via Decos. Daarnaast wordt  

bekeken op welke wijze de APV vergunningen gedigitaliseerd kunnen worden. 

 Besluitvorming bedrijfsvoering  

In 2012  zal de MT agenda gedigitaliseerd worden. Hierdoor wordt ook aangesloten op de bestuurlijke 

besluitvorming en is het gehele besluitvormingsproces gedigitaliseerd. 

 

2. Doorontwikkeling KCC 

In het laatste kwartaal van 2011 is het project doorontwikkeling dienstverlening van start gegaan. In 2012 worden, 

met name in het kader daarvan, de volgende stappen gezet met betrekking tot de doorontwikkeling van de 

dienstverlening en het KCC, gegroepeerd per kanaal. 

 Telefonie 

Het TIC wordt verder doorontwikkeld, 60% van de klantvragen zal in 2012 in de eerste lijn worden 

afgehandeld. Samen met de vakafdelingen wordt onderzocht welke vragen en producten door de 1e lijn 

kunnen worden afgehandeld. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd in 

Dienstverleningsovereenkomsten. Verder wordt onderzocht wanneer en onder welke voorwaarden het 

14+ netnummer wordt ingevoerd, gekoppeld aan de uitfasering van de servicelijnen. 

 Balie 

Burgers worden op één locatie geholpen. Het werken op afspraak op de centrale locatie zal worden 

uitgebreid. Er vindt een GBA-audit plaats. Er zullen voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden voor de 

invoering van de Basisregistratie Personen en de modernisering van de GBA. 

 Digitaal 

De producten en diensten van de website zullen worden uitgebreid en de Webrichtlijnen zullen worden 

geïmplementeerd. De gemeentelijke producten- en dienstencatalogus zal worden geoptimaliseerd. Het 

aantal webformulieren en het aantal producten waarvoor digital een afspraak gemaakt kan worden zal 

worden uitgebreid. 
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3. Kwaliteit 

Er zal een klantcontactsysteem worden geïmplementeerd, een kennisbank waarmee klantvragen beter in de 

eerste lijn kunnen worden afgewikkeld. Er wordt een beheerplan en - organisatie opgesteld waarmee de informatie 

up to date blijft en kwaliteit gewaarborgd is.  KCC medewerkers worden getraind op vaardigheden en op inhoud. 

Ook zal er in 2012 een faseplan worden opgesteld voor invoering en doorontwikkeling van het kwaliteitshandvest. 

Verder zal er een besturingsmodel worden ontwikkeld zodat er met de juiste managementinformatie op de 

dienstverlening gestuurd zal worden. Er wordt een evaluatieplan dienstverlening opgesteld waarin staat 

aangegeven op welke wijze de gemeente periodiek aan kwaliteitsmonitoring doet. Ten slotte zal er een 

klanttevredenheidsonderzoek plaatsvinden dat naast de dienstverlening aan de balie, ook die van de telefoon en 

het internet zal onderzoeken. Voor de telefoon en internet zal dat ook gelden als nulmeting voor het meten van de 

klanttevredenheid voor de komende jaren. 

4. Vergroten betrokkenheid en transparantie 
 
Waar mogelijk  worden burgers betrokken bij hun directe leefomgeving en worden beleidsontwikkelingen en 

projecten interactief aangepakt. Via de website, maar ook  via de gemeentepagina, nieuwsbrieven, 

bewonersbrieven en pers blijven wij onze inwoners informeren over voor hen van belang zijnde zaken en, net zo 

belangrijk, over de achtergronden van de besluitvorming.  De website wordt doorontwikkeld om de burger beter te 

kunnen informeren.  

5. Nieuw bestuur en griffiefunctie 

Er wordt invulling geven aan verdere dualisering van het bestuur en ook aan de positionering van de griffiefunctie. 

De politiek moet zichtbaar zijn voor haar inwoners.  
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EFFECT- EN PRESTATIE-INDICATOREN 

Kengetallen en prestatie-indicatoren E/
P 

Bron Nulmeting 2012 2013 2014 2015 

% klanten dat direct telefonisch wordt 
geholpen (= antwoord of goede 
terugbelafspraak) 

P 
Quality 
Support 

 60% 65% 70% 75% 

% digitale meldingen leefomgeving van 
bewoners 

P Meting  30% 35% 40% 45% 

Aantal aanvragen digitale producten P Meting  10.000 11.000 12.000 13.000 

Aantal online afspraken P Meting  4.500 6.750 9.000 11.250 

Percentage klanten dat op afspraak wordt 
geholpen op totaal aantal klanten 

E KVS  10% 15% 20% 25% 

Algehele klanttevredenheid E KTO 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 

Wachttijd: aantal klanten vrije inloop dat 
binnen 10 minuten geholpen is 

E KVS  80% 85% 90% 90% 

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is. 
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1.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 

1.000) 

2011 
(na wijziging) 

2012 2013 2014 2015 

LASTEN      

Interne doorbelastingen 5.492 5.403 5.403 5.402 5.402 

Overige lasten 3.307 3.104 3.216 3.216 2.906 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 8.799 8.507 8.618 8.618 8.307 

      

Baten 1.165 1.247 1.225 1.225 1.225 

Nieuw beleid      

Totaal baten 1.165 1.247 1.225 1.225 1.225 

       

Resultaat voor bestemming      

Mutaties reserves      

Toevoeging aan reserves      

Onttrekking uit reserves 14     

       

Resultaat na bestemming 7.621 7.260 7.393 7.394 7.083 

LASTEN 

Algemeen 

In het begrotingsjaar 2011 is een dekkingsplan opgesteld om de begroting 2011 sluitend te krijgen. Hiervan maakte 

een incidentele korting van 5% op beïnvloedbare lasten onderdeel uit. Voor het begrotingsjaar 2012 is dezelfde 

incidentele korting van 5% op de beïnvloedbare lasten toegepast. Dit verklaart grotendeels het verschil in de lasten 

tussen het jaar 2012 en de jaren 2013 e.v. 

Overig 

Ontvlechting SUW 

Door de ontvlechting van het Samenwerkingsverband Utrecht - West komt de jaarlijkse bijdrage te vervallen. Dit 
geeft een structureel voordeel van € 77.000.  

Verkiezingen 

In 2012 vinden er  geen verkiezingen plaats, er is dan ook geen raming opgenomen. 

Accountantskosten 

Uit het aanbestedingstraject voor de nieuwe accountant is gebleken dat de kosten samenhangend met de controle 

van de jaarrekening lager zijn dan vanuit de begroting 2011 werd aangenomen. Deze post kan derhalve neerwaarts 

worden bijgesteld.   
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Programma 2. Veiligheid 
  

Portefeuillehouder   Mevr. M.M. van ‘t Veld  

Producten Crisisbeheersing, sociale veiligheid, brandweer, APV handhaving. 
 

Korte omschrijving Het programma  heeft betrekking op veiligheid in de brede zin van het woord en omvat 
sociaal veiligheidsbeleid, brandweerzorg, APV handhaving en crisisbeheersing. 

  
 
OUTPUT-EFFECT KETEN 

 

Programma  2

Veiligheid

Ambieren een positie 
in de top 5 veiligste 

gemeenten. 

Het   gevoel  van het 
veiligheid stijgt

1. Regisseren Integraal 
Veiligheidsplan 2012 - 2014

2. Regionalisering 
cameratoezicht

3. Extra gebiedsgerichte inzet

4. Regionale samenwerking
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2.1 Omschrijving programma  

Het programma veiligheid omvat de taken die gericht zijn op de crisisbeheersing, openbare orde en (sociale) 

veiligheid. De gemeente is regisseur op de integrale veiligheid en stelt hiertoe een Integraal Veiligheidsplan 

2012-2014 vast. Daarnaast conformeert de gemeente zich aan de regionale veiligheidsstrategie, waarin tot 2014 de 

gezamenlijke aanpak van OM, politie en gemeenten centraal staat ten opzichte van de aanpak van jeugdoverlast 

en –criminaliteit, de bestrijding georganiseerde criminaliteit  en de aanpak huiselijk geweld. 

Wij besteden deze collegeperiode  aandacht aan sociale probleemgebieden in onze gemeente en investeren in 

maatregelen op maat. Dat doen wij met de focus op preventie en via maatschappelijke ontwikkeling, maar ook met 

flankerende maatregelen zoals de hotspotbenadering en repressieve bestrijding van overlast en criminaliteit.  Met 

een gezamenlijke  aanpak van overlastgevende jeugdgroepen en maatwerk voor zorgwekkende persoons-  en 

gezinsituaties willen wij de sociale veiligheid bevorderen. Via het gebiedsgericht werken pakken wij, met onze 

partners op wijk- en kernniveau, onveilige situaties aan.  Met slimme methodes van toezicht en 

opsporingstechnieken willen wij veel voorkomende criminaliteit - zoals wooninbraken-  in volume terugdringen. In 

dit programma staat centraal dat de inwoners een belangrijke rol hebben om hun woon- en leefomgeving veilig te 

houden.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING      

- Regisseren uitvoeringsprogramma’s behorende bij het Integraal Veiligheidsplan 2012-2014 
 

- Besluitvorming regionalisering cameratoezicht 
 

Kaderstellende beleidsnota’s 
 Integraal Veiligheidsplan 2012-2014, vastgesteld 2011 

 Handhavings Uitvoeringsprogramma, vastgesteld 2011 

 Regionale Veiligheidsstrategie 2012-2014 

 Beleidsplan VRU 2012-2015 

 Kadernota Gebiedsgericht Werken  

 

2.2 Wat willen we bereiken? (1e W-vraag) 

Wij ambiëren een positie in de top 5 van veiligste gemeenten van de provincie Utrecht in 2014. Basis voor het beleid 

is een Integraal Veiligheidsplan 2012-2014. De uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan moet leiden tot een 

sterker gevoel van veiligheid bij de inwoners van Stichtse Vecht. Op het gebied van brandweerzorg, 

rampenbestrijding en crisisbeheersing willen we  een verdere professionalisering van de gemeentelijk 

crisisorganisatie,  een adequaat niveau van zorg, gericht op het voorkomen en bestrijden van branden, rampen en 

crises, het bieden van hulpverlening en een voldoende niveau externe veiligheid. 
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2.3 Wat gaan we daarvoor doen? (2e W-vraag) 

Regisseren op uitvoeringsprogramma’s Integraal Veiligheidsplan 2012-2014 

Nadat het Integraal Veiligheidsplan 2012-2014 is vastgesteld worden in 2012 de  bijbehorende 

uitvoeringsprogramma’s opgesteld.  Met de uitvoering van deze programma’s  dienen de doelstellingen uit het 

Integraal Veiligheidsplan behaald te worden. De doelstellingen zijn conform de prioriteitstelling door de Raad 

bepaald en hebben betrekking op de thema’s woninginbraak, jeugdproblematiek, de aanpak van georganiseerde 

criminaliteit en specifieke overlastzaken.   

Besluitvorming regionalisering cameratoezicht 

In 2012 wordt er een besluit genomen over het al dan niet toetreden tot de regionale toezichtcentrale voor het live 

uitkijken van de camerabeelden in Utrecht. Dit besluit hangt nauw samen met het besluit tot eventuele vervanging 

van bestaande camera’s. 

Extra gebiedsgerichte inzet ter voorkoming van sociale problematiek 

In 2012 zorgen we voor extra repressieve en preventieve inzet op lokale veiligheidsproblematieken en sluiten 

hiermee aan bij de gebiedsgerichte aanpak.  Om gericht en zichtbaar aan de sociale veiligheid te kunnen werken 

met het accent op preventie,  wordt via  (straat)coaching, inzet politiesurveillanten,  signaleringsteams,  

buurtbemiddeling / mediation, uitvoering gegeven aan doelstellingen IVP.  

Regionale samenwerking  

We nemen actief deel aan regionale samenwerkingsverbanden. Op het vlak van sociale veiligheid is dit 

bijvoorbeeld het Regionaal Centrum Nazorg ex-gedetineerden (RCN), het veiligheidshuis, het Regionaal 

Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), het bureau Regionale Veiligheidsstrategie (BRVS), Halt  en  Burgernet. 

 Op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg is dit de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).  

  

EFFECT- EN PRESTATIE-INDICATOREN 

Op het moment van schrijven is het niet mogelijk effect- en prestatie-indicatoren aan te leveren aangezien de raad 

pas eind 2011 het Integraal Veiligheidsplan en hiermee de doelstellingen voor veiligheid vaststelt. 
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2.4 Wat mag het kosten? (3e W-vraag)  

Omschrijving (bedragen x € 

1.000) 

2011 
(na wijziging) 

2012 2013 2014 2015 

LASTEN      

Interne doorbelastingen 2.187 2.172 2.171 2.171 2.171 

Overige lasten 5.244 4.960 5.028 5.050 5.020 

Nieuw beleid      

Totaal lasten        7.430       7.131       7.199       7.221         7.190 

      

Baten 50 50 50 50 50 

Nieuw beleid      

Totaal baten 50 50 50 50 50 

       

Resultaat voor bestemming      

Mutaties reserves      

Toevoeging aan reserves      

Onttrekking uit reserves 251 27 26 26 26 

       

Resultaat na bestemming        7.131       7.055       7.124       7.145         7.115 

 

LASTEN 

Algemeen 

In het begrotingsjaar 2011 is een dekkingsplan opgesteld om de begroting 2011 sluitend te krijgen. Hiervan maakte 

een incidentele korting van 5% op beïnvloedbare lasten onderdeel uit. Voor het begrotingsjaar 2012 is dezelfde 

incidentele korting van 5% op de beïnvloedbare lasten toegepast. Dit verklaart grotendeels het verschil in de lasten 

tussen het jaar 2012 en de jaren 2013 e.v.  

Overig 

Gedurende het begrotingsjaar 2011 zijn incidentele budgetten toegevoegd betreffende veiligheid en openbare 

orde. Dit betroffen budgetten voor de bijdrage aan de VRU (resultaatbestemming  à € 170.000) en de vanuit de 

Algemene uitkering middelen in het kader van de zogenaamde bommenregeling (€ 53.000) voor de voormalige 

gemeente Loenen. Deze budgetten vallen voor het begrotingsjaar 2012 weg.  

Verder is in 2011 de bijdrage voor de gemeenschappelijke regeling VRU, “gelet op het provinciebrede project Trap 

af met gemeenschappelijke regelingen” met 5% verlaagd (€ 180.000).  

Tevens zijn er enkele kleine mutaties in het veiligheidsbudget doorgevoerd: 

‐ deelname Regionaal Coördinatiecentrum Nazorg gedetineerden; 

‐ het vervallen van de stelpost investeringslasten cameratoezicht. Hierover wordt in 2012 een 

besluit genomen. Conform de nota Waardering en afschrijving vindt er dan vanaf 2013 voor het 

eerst afschrijving op de investering plaats. 
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Programma 3. Beheren leefomgeving 
   
Portefeuillehouder   Dhr. P de Groene,  dhr. P. Ploeg,  dhr. J.W. Verkroost en dhr. K.H. Wiersema  

Producten Wegen, kunstwerken, verkeer, vervoer, groen, spelen, openbare verlichting, verkeersvisie 

Breukelen. 

Korte omschrijving Het programma  moet leiden tot een burger die tevreden is met en betrokken is bij de 

kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving. Dit bereiken we door o.a. 

het planmatig onderhoud  van wegen, groen, e.d., de recreatieve voorzieningen, het 

gebiedsgericht werken en de belangenbehartiging van de wijkbewoners. 

  
OUTPUT-EFFECT KETEN 

 

  

Programma  3 

Beheren leefomgeving

Burgers zijn tevreden 
over de kwaliteit van de 
sociale en fysieke 
leefomgeving en ze 
worden daarbij 
betrokken

1. Gebiedsgericht werken

2. Implementatie samenwerken PAUW-
bedrijven

3. Vaststellen diverse beheerplannen 

4. Harmonisatie regelgeving 
bomen(kap)beleid

5. Integrale werkplannen per kern of 
gebied uitwerken

6. Uitvoeren van gebiedsgericht werken

7. Verkeersprestaties  
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3.1 Omschrijving programma 

Het programma Beheren leefomgeving moet leiden tot een burger die tevreden is met en betrokken is bij de 

kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving. Dit bereiken we door o.a. het planmatig onderhoud  van de 

openbare buitenruimte, het gebiedsgericht werken, het snel handelen na (terechte) klachten en meldingen en de 

belangenbehartiging van de wijkbewoners. 

 Het programma omvat het planmatig onderhoud wegen, het dagelijks onderhoud wegen, de kunstwerken, de 

openbare verlichting, groen, oppervlaktewater, de recreatieve en speelvoorzieningen, verkeer en vervoer en het 

gebiedsgericht werken.   

Centraal staat de samenwerking tussen verschillende organisaties: jeugd- en jongerenwerk, wijkcommissies en 

dorpsraden, woningbouwcorporatie, politie en de gemeente. De zelfwerkzaamheid van bewoners en 

wijkcommissies wordt gestimuleerd. In de uitvoeringspraktijk moeten de verschillende beheerdisciplines en 

beheerprocessen zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. De gemeente voert de regie op de uitvoerende 

partijen (werkvoorzieningschap en aannemers) en is zelf in uitvoerende zin vooral betrokken bij het snel oplossen 

van klachten en reageren op meldingen. De voorzieningen in de openbare ruimte moeten goed onderhouden zijn 

en voldoen aan de eisen voor veilig gebruik.  

Het staande verkeersbeleid gaat uit van een verschuiving  van auto- naar fietsgericht. We willen het fietsgebruik 

stimuleren en de verkeersveiligheid voor met name de jongere fietsers vergroten. Daarom wordt er aandacht 

besteed aan het terugdringen van het sluipverkeer en aan veilige fiets- en schoolroutes en het uitbreiden van 

fietsparkeermogelijkheden. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

In 2011 heeft het beheer van de leefomgeving grotendeels plaatsgevonden zoals in de jaren voor de fusie. De 

voormalige gemeenten hadden om praktische redenen hun contracten een jaar verlengd zodat het noodzakelijke 

onderhoud in elk geval werd uitgevoerd. Vanaf begin 2011 is nagedacht over de gewenste bedrijfsvoering van de 

nieuwe gemeente.  

We organiseren het beheer van de leefomgeving met als randvoorwaarden: 

 Gebiedsgericht; 

 Professioneel 

 Kleine organisatie 

 Inpassing buitendienst 

In het collegeprogramma is gebiedsgericht werken een belangrijk speerpunt. Het gaat om burgerparticipatie, korte 

lijnen tussen inwoners en bestuur, maatwerk per kern en bevordering van de leefbaarheid en veiligheid. Een visie 

op gebiedsgericht  werken is afgerond en moet als kaderstellend worden gezien. Professioneel beheer gaat vooral 

over beheersplannen, over de organisatie van beheer en onderhoud en over regie voeren. Allereerst werd duidelijk 

dat de basis onvoldoende op orde was. Er is ingestoken op inventariseren en inspecteren als basis voor 

beheerplannen en beheerprogramma’s. Vervolgens brengen we de financiële ruimte in beeld. De beheerplannen 

worden eerst sectoraal opgebouwd en vervolgens aan elkaar gekoppeld om integraal beheer vorm te kunnen 



35 
 

geven. Daarbij wordt tevens de beleidsruimte in beeld gebracht voor differentiatie in kwaliteit.  De ondergrens voor 

de kwaliteit van de buitenruimte wordt bepaald door (on)veiligheid en kapitaalvernietiging.  

De kleine organisatie en de absolute vacaturestop, ook bij vertrek van medewerkers, heeft geleid tot  discussie over 

hoe het opdrachtgeverschap kan worden ingevuld en hoe we op een ander (hoger) niveau regie kunnen voeren. 

Dat heeft onder meer geleid tot de nota “Integraal beheer van de openbare ruimte”. De buitendienst heeft een 

nieuwe rol gekregen, waarbij de medewerkers geen regulier beheer meer uitvoeren, maar worden ingezet als 

serviceteams.  

Voortdurend wordt aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor subsidiëring van verkeersprojecten vanuit het 

Bestuur Regio Utrecht;  Aanscherpen attractiebeleid. Pakketstudie  voor het behoud van de bereikbaarheid rond 

Utrecht wordt door Rijkswaterstaat, de Provincie en het BRU onderzoek uitgevoerd naar de oplossingen. De 

gemeente participeert in diverse onderzoekscommissies.  

Kaderstellende beleidsnota’s 
 

 Kadernota Gebiedsgericht Werken (2011) 

 Integraal beheer van de openbare buitenruimte (2011) 

 Beheerplannen (planning eind 2011), zie ook paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

 Besluitvorming t.a.v. onderhoudsniveaus kernen en wijken (planning eind 2011) 

 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)  

3.2 Wat willen we bereiken? 

Het gemeentelijke beleid doet recht  aan de eigenheid en identiteit van de dorpen en wijken en sluit aan bij de 

prioriteiten die de bewoners stellen in en aan hun leefomgeving. Als onderdeel van het participatiebeleid verkleint 

gebiedsgericht werken de afstand tussen inwoners en overheid. We nemen inbreng van bewoners serieus. We 

stimuleren  de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, creativiteit en betrokkenheid van (georganiseerde) 

inwoners. We verbeteren en behouden de fysieke en sociale leefbaarheid per kern. 

Veiligheid en duurzaamheid zijn randvoorwaarden bij de maatregelen en onderhoudsniveau. We willen dat de 

inwoners tevreden zijn over de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte en dat ze de woonomgeving 

aantrekkelijk vinden. 

3.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Gebiedsgericht werken 

Samen met inwoners, gemeente, instellingen en organisaties is op interactieve wijze een visie geformuleerd op het 

gebiedsgericht werken. Alle kernen zijn bezocht om persoonlijk kennis te maken met de inwoners. Uit deze 

trajecten is de hieronder genoemde werkwijze voortgekomen: 

We respecteren de identiteit van de kernen: 

 We hebben een gedifferentieerde aanpak per dorp of wijk waarin de rollen en bevoegdheden van 

wijkcommissies / dorpsraden per kern kunnen verschillen.  

 We maken een visie voor de langere termijn en  actieplannen voor de korte termijn per gebied. Hierin is 

aandacht voor wonen, welzijn, veiligheid en beheer en inrichting van de openbare ruimte. 
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 We maken per kern een analyse van de aanwezige en passende functies, zoals winkels, scholen en 

dorpshuizen. 

 We maken per kern of gebied een beeldkwaliteitsplan waarin een beeld wordt geschetst van het 

onderhoudsniveau van de openbare ruimte. 

 

We bevorderen betrokkenheid en participatie: 

 We activeren de betrokkenheid van bewoners: we ontwikkelen nieuwe participatievormen en koesteren 

daarnaast de oude aanspreekpunten. 

 We zorgen ervoor dat alle dorpen en wijken een eigen vertegenwoordiging krijgen in een dorpsraad, 

wijkcommissie of bewonersvereniging. 

 We beschrijven de rollen van wijkcommissies / dorpsraden, maar ook van onze partners in het gebiedsgericht 

werken, zoals woningcorporaties, welzijnswerk en politie in convenanten. Daarin leggen we vast dat we ons 

samen integraal inzetten voor verbetering en behoud van de leefbaarheid. 

 We stellen budgetten beschikbaar om initiatiefkracht te stimuleren. Voor informatie naar de inwoners en voor 

grotere projecten is een centraal budget beschikbaar. Regulier onderhoud valt hier niet onder.  

 We hanteren geen strikte gebiedsindeling, maar vormen coalities tussen georganiseerde bewonersgroepen 

als de thema’s die spelen daarom vragen. We handhaven de indeling in 37 georganiseerde bewonersgroepen. 

 We stroomlijnen de wederzijdse communicatie over ingrepen in de leefomgeving tussen de gemeentelijke 

organisatie en (georganiseerde) bewoners. 

 

We behouden de korte lijnen tussen inwoner en bestuur: 

 Eén wethouder heeft de algemene werkwijze van gebiedsgericht werken in zijn portefeuille. Daarnaast hebben  

alle wethouders een gebied onder  hun  hoede waar zij  ambassadeur voor zijn.  

 De gebiedsregisseur is het aanspreekpunt voor de (georganiseerde) bewoners. De gebiedsregisseur zorgt 

voor integraliteit en informatievoorziening tussen de gemeentelijke organisatie en de georganiseerde 

bewoners. Het gaat dan om de beleidsvelden als integrale veiligheid, beheer openbare ruimte, jeugd en 

jongeren, gebouwbeheer en meer. 

 

2. Implementatie samenwerking met PAUW bedrijven 

De samenwerking met Pauwbedrijven voor de voorbereiding en uitvoering van onderhoud en beheersmaatregelen 

moet worden vastgelegd in een overeenkomst en worden geïmplementeerd. De nota “Integraal beheer van de 

openbare ruimte” vormt hiervoor het uitgangspunt. De omslag in de werkwijze is geen eenvoudige operatie. Eind 

2011 zijn stappen gezet om het gebied rond Loenen en Vreeland als een pilotgebied te gebruiken om ervaring op te 

doen. Uiteindelijk wordt de werkwijze gemeentebreed ingevoerd. Het is van groot belang dat de gemeente 

voldoende kennis en capaciteit in huis houdt om de regietaak goed te kunnen blijven vervullen, nu een  deel van de 

werkvoorbereiding  buiten de deur wordt geplaatst.    
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3. Vaststellen diverse beheerplannen 

De inventarisaties en planvormingen moeten in 2011 leiden tot de inrichting en harmonisatie van de diverse 

beheerplannen. De beheerplannen geven inzicht in het te beheren areaal, de kwaliteit ervan en de benodigde 

maatregelen en bijbehorende budgetten. Tevens moet er (overkoepelend) beleid worden gemaakt om 

kwaliteitsgestuurd beheer mogelijk te maken. Voorwaarde is dat er voor de disciplines eerst specifiek beleid is 

opgesteld om de kaders voor het beheerplan te scheppen.  

Het betreft de beheerplannen voor: 

 Groen 

 Spelen 

 Begraafplaatsen  

 Wegen 

 Kunstwerken 

 Kade- en oevervoorzieningen 

 Beweegbare bruggen 

 Verkeersregelinstallaties 

 Verkeerstekens/bewegwijzering 

 

De ontwikkeling van deze beheerplannen is voorzien in 2012. Doel is om eind 2012 klaar te zijn om gaan werken 

aan een integraal beheerplan voor de openbare ruimte.  

 
4. Harmonisatie regelgeving bomen(kap)beleid 

In Maarssen is in 2010 de Bomenverordening van kracht geworden. Deze voorziet in een flinke deregulering 

doordat bij de meeste bomen voor het kappen geen  vergunning meer nodig is. De belangrijkste bomen worden 

daarentegen extra beschermd door als structuur(boom), of als monumentale boom te worden benoemd. In het 

Bomenbeleidsplan zijn verder per kern aanbevelingen gegeven voor versterking van de bomenstructuur en voor de 

plantvorm en soortkeuzen. Dit beleid wordt doorontwikkeld voor het grondgebied van de voormalige gemeenten. 

De kosten voor het doorontwikkelen van dit beleid zijn geraamd op € 50.000.   

5. Integrale werkplannen per kern of gebied 

De uitwerking van de diverse beheerplannen zal leiden tot meerjarenplannen. Vanuit deze totaal opgave kunnen 

maatregelen per wijk of kern worden samengevoegd. Met deze werkplannen ontstaat in grote lijnen inzicht in 

geplande maatregelen per gebied. De werkplannen bieden daarnaast de mogelijkheid om onderhoudsniveaus te 

onderscheiden per gebied (kwaliteitsgestuurd beheren).  

6. Uitvoeren van gebiedsgericht werken 

- Oprichten wijkcomités gemeentebreed 

- Ontwikkelen participatiebeleid 

- Uitvoeren participatie wijkcomités  

- Ontwikkelen gebiedsontwikkelingsprogramma’s.  
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Vanuit het gebiedsgericht werken zullen aanvullende wensen en behoeften naar voren gebracht worden in de vorm 

van gebiedsvisies. Deze gebiedsvisies  zullen in samenwerking met de georganiseerde bewonersgroepen worden 

ontwikkeld en uitgevoerd. Ze voorzien in de opdracht om maatgericht specifieke wensen te kunnen stimuleren en 

realiseren.  

7. Verkeersprestaties 

De uitvoering van de verbetermaatregelen in het kader van het project verkeersmaatregelen Maarssen Dorp wordt 
in de loop van 2012 afgerond.  

Daarnaast wordt verder gewerkt aan het bevorderen van de verkeersveiligheid. Te denken valt aan de projecten;  

realisatie  veilige schoolzones en het uitbreiden en versterken van 30- en 60  km zones. In 

het mobiliteitsbeleid staat  het terugdringen van het doorgaand  verkeer (sluipverkeer) 

centraal. Enerzijds door de sluiproutes minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand 

verkeer en anderzijds door via bewegwijzering en het weghalen van knelpunten de reguliere 

routes voor het doorgaand verkeer beter te faciliteren. 

 Het beleid is gericht om het gebruik van de fiets zo veel mogelijk te promoten. Dit vindt zijn 

weerklank in het verbeteren fietspaden en fietswegen met name naar scholen, (wijk)centra en maatschappelijke 

voorzieningen en het verbeteren en uitbreiden van de stallingmogelijkheden. 

Om de kwaliteit van openbaar vervoer te borgen vindt jaarlijks overleg plaats met de vervoersorganisaties. Zaken 

als ritfrequenties, uitbreiden of wijzigen van verbindingen en aanvullend vervoer komen daarbij standaard aan de 

orde. 

In 2012 wordt een begin gemaakt met een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en wordt het beleid ten 

aanzien van ontheffingen, wegslepen en parkeren heroverwogen. 

Binnen het BRU zijn afspraken gemaakt over de actualisering van het Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU2.2) 

omdat het huidige model nog uitgaat van verouderde gegevens.  

 

EFFECT- EN PRESTATIE-INDICATOREN 
Kengetallen en prestatie-indicatoren E/

P 
Bron Nulmeting 2012 2013 2014 2015 

         

Gebiedsvisies en uitvoeringsplannen:  P   
  

 
 

- wijkvisies   5     

- toekomstvisies   1     

- dorpsplannen   2     

- uitvoeringsplannen    9 18 27 37 

- gebiedsvisies    1 2  3 

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is. 
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3.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 

1.000) 

2011 
(na wijziging) 

2012 2013 2014 2015 

LASTEN      

Interne doorbelastingen 7.993 7.615 7.592 7.556 7.488 

Overige lasten 11.164 9.678 10.300 10.358 10.351 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 19.156 17.293 17.891 17.913 17.839

      

Baten 722 310 310 310 310 

Nieuw beleid      

Totaal baten 722 310 310 310 310 

       

Resultaat voor bestemming      

Mutaties reserves      

Toevoeging aan reserves      

Onttrekking uit reserves 1.600 40 39 38 38 

       

Resultaat na bestemming       16.835      16.944      17.544      17.567        17.492 

 

LASTEN 

Algemeen 

In het begrotingsjaar 2011 is een dekkingsplan opgesteld om de begroting 2011 sluitend te krijgen. Hiervan maakte 

een incidentele korting van 5% op beïnvloedbare lasten onderdeel uit. Voor het begrotingsjaar 2012 is dezelfde 

incidentele korting van 5% op de beïnvloedbare lasten toegepast. Dit verklaart grotendeels het verschil in de lasten 

tussen het jaar 2012 en de jaren 2013 e.v. 

Overig 

In 2011 zijn een aantal eenmalige projecten uitgevoerd voor een begroot bedrag van € 1.560.000. Dit betreft  de 

Boemerang, rotonde Broekland, Kanaalstrook,baggeren watergangen Breukelen. In 2011 zijn verkeersplannen 

begroot voor een bedrag van € 484.000. 

In de begroting 2011 is, vanuit de door de raad vastgestelde resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2010 

Maarssen, bij planmatig onderhoud wegen een eenmalig bedrag opgenomen van € 700.000. Dit had betrekking op 

de vervroegde afschrijving van de investering Aanvalsplan leefomgeving. Het bedrag is ten laste gegaan van de 

reserve Vervanging geluidscherm A2. 

De storting in de voorziening wegen is € 193.000 lager ten opzichte van 2011, vanwege dekking van de 

bovenvermelde verkeersplannen. 
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BATEN 

Verkeersplannen 

Bij de  verkeersplannen was in 2011 sprake van eenmalige projecten, waarvoor een bijdrage van het Bestuur Regio 

Utrecht (BRU) was geraamd van € 357.000. Dit verklaart het verschil van de baten ten opzichte van 2011. 

Bij planmatig onderhoud wegen zijn  in 2011 twee bedragen begroot van in totaal € 51.000. Dit  betreft bijdragen 

(uitkering Wet Uitvoering Wegen via Algemene uitkering) die al sinds 2010 niet meer worden verstrekt. 

MUTATIES RESERVES 

In 2011 wordt, gelet op de door de vastgestelde resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2010 Breukelen, een 

bedrag  van  € 1.560.000 onttrokken aan de Algemene reserve. Dit bedrag was bestemd voor de hiervoor 

genoemde eenmalige projecten Boemerang, rotonde Broekland, Kanaalstrook, baggeren watergangen Breukelen 

(zie lasten). 

3.5 Risico’s 

Kunstwerken 

In het najaar 2011 is in het kader van de harmonisatie gestart om alle kunstwerken in de gemeente Stichtse Vecht 

samen te voegen in een beheerplan. Om tot één beheerplan te komen is het areaal kunstwerken geïnventariseerd. 

Uit de inventarisatie is gebleken dat het areaal kunstwerken niet volledig is opgenomen in de aanwezige 

beheerplannen. Inmiddels is het bestand compleet gemaakt. Dit heeft geleid tot het inzicht dat  een nieuw 

beheersplan mogelijk kan leiden tot een structurele verhoging van de beheerslasten. 
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Programma 4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 
  

Portefeuillehouder   Dhr. P. de Groene en dhr. J.W. Verkroost   
Producten Onderwijs, kinderopvang en jeugd (opgroeien en opvoeden) 

 
Korte omschrijving Het programma  heeft betrekking op de bestuurlijke taken voor het onderwijs en activiteiten 

die gericht zijn op alle aspecten van jeugdbeleid– van participatie tot onderwijs, van opvang 
tot gezondheid en preventie, van ontwikkeling tot werk ter bevordering van deelname aan 
het maatschappelijke verkeer.  

  
OUTPUT-EFFECT KETEN 

 

  

Programma  4

Onderwijs, sport en recreatie

Gelijke ontwikkelings-
mogelijkheden voor 
jongeren en volwassenen 
realiseren met een breed 
scholingsaanbod , dat 
zoveel als mogelijk 
aansluit bij de vraag van 
de inwoners.

1.Onderwijs

2. Toezicht en handhaving op 
kinderopvang

3. Jeugd- en jongerenwerk

4. Centrum voor Jeugd en 
Gezin / Jeugdzorg
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4.1 Omschrijving programma 

Het programma onderwijs, kinderopvang en jeugd omvat een integrale benadering van jeugdbeleid.  Alle aspecten 

– van participatie  tot onderwijs, van opvang tot preventie, zijn dan ook beleidsmatig ondergebracht in één 

programma. Integraal jeugdbeleid gaat over jongeren van 0 tot 27 jaar. 

De algemene missie voor het programma onderwijs, kinderopvang en jeugd is dat de jeugd in Stichtse Vecht zich 

kan ontwikkelen tot zelfstandige, betrokken en participerende inwoners. (gebaseerd op het collegeprogramma).  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

De afronding van de harmonisatie van  regelgeving en werkprocessen  heeft  ook  voor de beleidsterreinen die 

vallen onder dit programma  in 2012 de hoogste prioriteit. Belangrijk is dat de primaire processen op orde de zijn. 

 Dit is de basis van het functioneren van de organisatie  van de gemeente Stichtse Vecht. 

 

Specifieke aandachtsvelden in verband met actuele ontwikkelingen zijn : 

- De afronding van de invoering van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) . 

- De invoering van “passend onderwijs”  heeft  raakvlakken met het gemeentelijke beleid, onder andere voor 

wat betreft leerlingenvervoer. 

- De extra aandacht die  -ook vanuit landelijke ontwikkelingen- nodig is  voor  toezicht en handhaving van de 

kinderopvang en peuterspeelzalen. Locaties worden vaker geïnspecteerd door de GGD en het toezicht op 

gemeenten  door de Inspectie van het Onderwijs wordt verscherpt.  

- Het landelijk beleid is gericht op positieversterking van de jeugd. De overheid wil kansen vergroten en uitval 

tegengaan. Een van de manieren om jongeren daarin te ondersteunen is het bevorderen van 

jeugdparticipatie: de deelname aan vrijetijdsvoorzieningen en betrokkenheid bij het vormgeven van 

jeugdbeleid. De gemeente Stichtse Vecht heeft nog geen overkoepelend beleid op het gebied van jeugd- en 

jongerenwerk.  

- Vanaf 2013 wordt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in fasen overgeheveld van de provincie naar de 

gemeenten. Daardoor wordt de gemeente integraal verantwoordelijk voor jeugdbeleid en (ook geïndiceerde) 

jeugdzorg. Dit geeft de gemeente meer directe invloed op dit beleidsterrein. Jeugdigen kunnen met een 

indicatie in de jeugdzorg terecht komen. 

4.2 Wat willen we bereiken?  

We willen jongeren van 0 – 27 jaar een optimale ontwikkelingskans bieden, zowel thuis als op school.  

Hierbij zien we toe op de plicht van jongeren tot het volgen van onderwijs. Het aantal voortijdig schoolverlaters zal 

verder worden teruggedrongen. 

We willen de drempels die jongeren tegenkomen zo vroeg mogelijk wegwerken. Bovendien willen we goede 

voorzieningen op de leefgebieden (te weten:, ontmoetingsplaatsen, onderwijs, kinderopvang, cultuur, wonen c.q. 

huisvesting) van jeugd en jongeren en een goede verbinding tussen deze voorzieningen, zodat jongeren hun 

talenten optimaal kunnen ontplooien en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Jeugd heeft de 
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(lokale)samenleving veel meer te bieden dan menigeen vaak denkt.  Daarom vinden wij het in Stichtse Vecht 

belangrijk om jongeren, ook in jeugdbeleid, vanuit een positieve houding te benaderen. 

Uiteindelijk is het doel om gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren en volwassenen in de gemeente te 

bereiken met een breed scholingsaanbod – van de peuterspeelzaal tot en met de volwasseneneducatie – dat 

zoveel als mogelijk aansluit bij de vraag van de inwoners. 

Indicatoren zijn nog niet te benoemen. In separate evaluaties van verschillende uitvoerders zal worden 

gerapporteerd over de prestaties op basis van specifiek vooraf geformuleerde prestatie-indicatoren.  

4.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

Onderwijs 

- We zorgen voor een aantrekkelijk en passend voorzieningenniveau op het gebied van onderwijshuisvesting. 

Scholen bieden door samenwerking met kinderopvang, sportorganisaties en culturele instellingen een goed 

kwantitatief en kwalitatief aanbod voor kinderen en vervullen een algemene buurtfunctie (collegeprogramma). 

- We investeren in de schoolgebouwen met extra aandacht aan de duurzaamheid (energiebesparing en 

binnenklimaat) en veiligheid van de gebouwen om ook in de toekomst een aantrekkelijk voorzieningenniveau 

te kunnen bieden (collegeprogramma).  

- Wij werken het beleid over Brede schoolontwikkeling uit. De eerste stap daarbij is het vormen van een visie op 

de Brede School. Daar waar (vervangende) nieuwbouw van scholen aan de orde is zorgen we ervoor dat het 

ontwerp de ruimte laat om de ontwikkeling van een brede school mogelijk te maken. 

- Samen met schoolbesturen en partijen als peuterspeelzalen en kinderopvang ontwikkelen wij een lokale 

educatieve agenda (LEA). Deze LEA fungeert als instrument binnen de samenwerking tussen scholen, 

gemeenten en andere partijen binnen het lokaal onderwijs.  

- We zorgen  voor  leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, voor vervoer naar scholen voor regulier 

basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. 

- We zorgen samen met de scholen voor handhaving van de leerplichtwet en terugdringing van het aantal 

vroegtijdig schoolverlaters.  Voor de uitvoering van de leerplichtwet wordt regionaal samengewerkt in het 

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). 

Kinderopvang 

- We zorgen voor  toezicht en handhaving van de kinderopvangvoorzieningen . Locaties worden vaker 

geïnspecteerd door de GGD en  we treden handhavend op bij overtredingen. 
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Jeugd- en jongerenwerk 

- We ontwikkelen een nota Jeugdbeleid 2012-2020,  waarbij  we jongeren actief betrekken en stimuleren om 

mee te denken, aansluitend bij de dynamiek en leefwereld van de jongeren. (collegeprogramma) 

- We stimuleren jongeren om ook zelf activiteiten en projecten te organiseren en ondersteunen hen hierbij en 

bieden begeleiding. (collegeprogramma) 

- We bieden structureel en flexibel een divers palet van activiteiten die aansluiten bij de leeftijd, wensen en 

behoeften van de jongeren. (collegeprogramma) 

- We stellen een flexibel jeugdbudget beschikbaar om initiatieven van jongeren financieel te kunnen 

ondersteunen. (collegeprogramma) 

Centrum voor Jeugd en Gezin/ Jeugdzorg 

- We gaan bestuurlijk een vooraanstaande rol te spelen in de regio/provincie bij de voorbereidingen van de 

overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten; 

- We onderzoeken de mogelijkheid tot deelname aan een pilot/experiment; 

- We formuleren een visie op de transitie van de jeugdzorg en de gewenste uitwerking hiervan in Stichtse Vecht; 

- Wij bereiden ons voor op de overgang van de jeugdzorg door te investeren in het CJG en het huidige aanbod 

van jeugdgezondheidszorg in onze gemeente tegen het licht te houden. We motiveren de partners binnen het 

CJG om het zorgaanbod te innoveren en te flexibiliseren. Samen met de betrokken partners zorgen we voor de 

ontwikkeling van een aanvullend aanbod van preventieve voorzieningen voor de jeugd, voor vroegtijdige 

signalering en aanpak van problemen om daarmee zoveel mogelijk het beroep op de jeugdzorg te voorkomen; 
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4.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 

1.000) 

2011 
(na wijziging) 

2012 2013 2014 2015 

LASTEN      

Interne doorbelastingen 4.802 4.659 4.578 4.498 4.397 

Overige lasten 5.655 5.464 5.456 5.500 5.498 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 10.456 10.122 10.034 9.998 9.895 

      

Baten 2.267 2.267 2.262 2.262 2.262 

Nieuw beleid      

Totaal baten 2.267 2.267 2.262 2.262 2.262 

       

Resultaat voor bestemming      

Mutaties reserves      

Toevoeging aan reserves 24 24 24 24 24 

Onttrekking uit reserves 559 399 395 540 540 

       

Resultaat na bestemming 7.654 7.480 7.400 7.220 7.117 

 

LASTEN 

Algemeen 

In het begrotingsjaar 2011 is een dekkingsplan opgesteld om de begroting 2011 sluitend te krijgen. Hiervan maakte 

een incidentele korting van 5% op beïnvloedbare lasten onderdeel uit. Voor het begrotingsjaar 2012 is dezelfde 

incidentele korting van 5% op de beïnvloedbare lasten toegepast. Dit verklaart grotendeels het verschil in de lasten 

tussen het jaar 2012 en de jaren 2013 e.v. 

Overig 

In totaal is er aan derden kosten voor een bedrag van ruim € 190.000 minder in de begroting 2012 opgenomen dan 

vorig jaar. 

Ten opzichte van 2011 worden de aan derden te betalen kosten op het gebied van onderwijs  bijna € 173.000 lager 

geraamd. Dit, omdat de tijdelijke bijdragen in de vorm van de “bruidschat” voor de schoolbesturen ter gelegenheid 

van de verzelfstandiging alsmede de kortlopende bijdragen ten behoeve van aanpassingen in de verschillende 

onderwijsaccommodaties alleen betrekking hadden op 2011.  

Daarnaast hebben de lagere lasten in 2011 te maken met het bij de Voorjaarsnota genomen besluit tot verlaging 

van de subsidies (7,5%).   
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De lasten voor leerlingenvervoer zijn ca.  € 22.000 lager geraamd dan in 2011 omdat de lasten samenhangend met 

de inhuur van externe ondersteuning voor de uitvoering van het leerlingenvervoer vervallen. Voor de activiteiten 

van het centrum voor jeugd en gezin heeft de raad voor 2012 een uitvoeringsprogramma vastgesteld waarmee in 

vergelijking met het voorgaande jaar ca. €  60.000 meer lasten gepaard gaan. Deze meeruitgaven blijven binnen de 

eerder door de gemeente Stichtse Vecht vastgestelde budgettaire ruimte.  

BATEN 

De aanpassingen op het gebied van leerplicht (bijdrage RMC-functie (Regionale Meldpunt en Coördinatiefunctie) 

(+ € 20.000) en de rijksvergoeding voor de uitvoeringkosten van het centrum voor jeugd en gezin (+ € 183.000) zijn 

al aangepast in de begroting van 2011 en werken (vooralsnog) onverkort door in de begroting 2012. 
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Programma 5. Cultuur, sport en recreatie 
  

Portefeuillehouder   Mevr. G. Helling en dhr. V. van der Horst    
Producten Bibliotheek, cultuureducatie, amateurkunst, sociaal culturele accommodaties, sport en 

sportaccommodaties. 
Korte omschrijving 

De gemeente wil deelname (actief en passief) aan culturele, sportieve en recreatieve 
activiteiten bevorderen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de fysieke, sociale en 
emotionele gezondheid van haar  inwoners 

  

 OUTPUT-EFFECT KETEN  

 

Programma  5

Cultuur, sport en 
recreatie

Een aantrekkelijke, 
sportieve en duurzame 

leefomgeving nastreven, 
met een bloeiende 
toeristische sector., 

waarbij cultuurhistorie 
centraal staat. 

1. Recreatie, toerisme en evenementen

2. Kunst en cultuur

3. Monumenten

4. Sport
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5.1 Omschrijving programma 

Recreatie, toerisme en evenementen   

Toerisme en recreatie is een onderwerp van vitaal belang voor Stichtse Vecht. Ingeklemd tussen Utrecht en 

Amsterdam vormt de gemeente Stichtse Vecht een belangrijke en aantrekkelijke recreatieve buffer. Enerzijds biedt 

dit veel kansen om de lokale economie in Stichtse Vecht te versterken en de gemeente op de kaart te zetten. 

Anderzijds staat Stichtse Vecht onder druk omdat de recreatievraag stijgt en het aanbod daar op achter blijft.  

Kunst en cultuur 

Het gemeentebestuur omschrijft kunst- en cultuurbeleid als  een middel waarmee de gemeente haar eigen identiteit 

tot uitdrukking kan laten komen en kan versterken door initiatieven te ondersteunen. Verder vindt zij het van belang 

dat inwoners kennis kunnen nemen van en kunnen deelnemen aan uiteenlopende culturele uitingsvormen, omdat 

deze bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en aan de sociale samenhang. De culturele identiteit 

in Stichtse Vecht wordt bepaald door het culturele voorzieningenniveau, de inzet van vrijwilligers voor de uitvoer 

van culturele activiteiten en de hoeveelheid en diversiteit aan (amateur)kunstverenigingen. 

Monumenten 

Het gemeentebestuur van Stichtse Vecht hecht groot belang aan het cultureel erfgoed in haar gemeente en wil zich 

inzetten voor het behoud van de kwaliteiten. Zij benadrukt de aanwezigheid van de vele monumenten, het grote 

aantal buitenplaatsen, de karakteristieke dorpskernen en de groenblauwe kwaliteiten van de Vecht, de Angstel en 

het schitterende plassengebied. 

Sport 

Het maatschappelijk belang van sport is groot. Sport bevordert de gezondheid van mensen, draagt bij aan de 

individuele ontplooiing en is ook een maatschappelijk bindmiddel. Het verhogen van de sportparticipatie, de 

kwaliteit van de sportbeoefening als ook het stimuleren van een levenlang sporten zijn dan ook belangrijke pijlers 

voor het gemeentebestuur van Stichtse Vecht. Daarbij is er aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren, 

ouderen, mensen met een beperking en “minder vanzelfsprekende bewegers”. Om dit mogelijk te maken is een 

gevarieerd aanbod van sport en (multifunctionele) sportaccommodaties nodig. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

Recreatie, cultuur en erfgoed in Stichtse Vecht 

2012 is het jaar van de Historische Buitenplaats. Voor de gemeente Stichtse Vecht, met haar vele buitenplaatsen 

die de Vechtstreek rijk is, is dit een belangrijk jaar. Het biedt Stichtse Vecht een unieke kans om zich te profileren op 

monumentaal, cultureel en recreatief gebied. Daarnaast komt erfgoed, recreatie en cultuur in Stichtse Vecht samen 

via ‘Het Vechtsnoer’.  

Recreatie, toerisme en evenementen 

De gemeente Stichtse Vecht heeft geen actief beleid op gebied van recreatie, toerisme en evenementen. Een 

belangrijke ontwikkeling op dit moment is de discussie over de toekomst van de recreatieschappen die door de 

provincie Utrecht is opgestart. Daarnaast is Stichtse Vecht betrokken bij verschillende projecten, zoals de uitvoering 

van de Recreatievisie Amsterdam Rijnkanaal, de werkgroep De Venen, de uitvoeringsplannen van het Landschaps 

Ontwikkelingsplan (LOP). 
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Kunst en cultuur 

Nog voor de gemeentelijke herindeling is gezocht naar samenhang in het cultuurbeleid in de fusiegemeenten. Dit 

heeft geresulteerd in bovenlokaal cultuurbeleid. Het huidige beleid betreft de drie nota’s Kunst en Cultuur 

gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen.In 2012 ontwikkelen wij nieuw cultuurbeleid). Daarbij spelen de 

huidige landelijke en lokale ontwikkelingen (waaronder de bezuinigingen) uiteraard een rol .  

De gemeente onderhoudt intensieve contacten met de provincie Utrecht. De provincie stimuleert cultuurdeelname 

in de Stichtse Vecht door financiële ondersteuning. Tot en met 2012 loopt de regeling cultuurparticipatie waarbij de 

provincie Utrecht, gemeente Stichtse Vecht en het culturele veld actieve cultuurdeelname onder de inwoners van 

Stichtse Vecht wil bevorderen. Dit is neergelegd in  het ‘Cultuurarrangement 2010-2012 gemeenten Breukelen, 

Loenen, Maarssen en provincie Utrecht’. 

Monumenten 

Al enige tijd is sprake van een verandering in het denken over erfgoedzorg. De zogenoemde ‘Modernisering 

Monumentenzorg (MoMo)’ houdt in dat er meer ‘van object naar gebied’ en van ‘behoud naar ontwikkeling’ wordt 

gekeken. Per 1 januari 2012 wordt een analyse van cultuurhistorische waarden in ieder nieuw bestemmingsplan 

verplicht gesteld. Ook wordt de regelgeving ten aanzien van vergunningsvrij bouwen bij rijksmonumenten 

vereenvoudigd. Om de aansluiting van het monumentenbeleid op de ruimtelijke ordening ook in de nationale 

beleidskaders invulling te geven, is gekozen voor het instrument van de rijksstructuurvisie, dat al is aangekondigd in 

de MoMo. Momenteel ontwikkelen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Infrastructuur en 

Milieu de Visie erfgoed en ruimte.  

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) wordt aangewezen als rijksmonument. Een groot deel van de NHW ligt 

binnen de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht. Gezien de omvang van de waterlinie gebeurt de aanwijzing in 

zeven tranches. De procedure voor de aanwijzing binnen onze gemeentegrenzen is al opgestart.  

Sport 

Stichtse Vecht staat voor een sportieve en gezonde samenleving. Een gemeente waar jong en oud, in de eigen 

buurt veilig kan sporten en bewegen. Sport is een belangrijk middel om de leefbaarheid in dorpen en buurten te 

vergroten. Om dat te realiseren ontwikkelen we in 2012 een integraal en samenhangend sportbeleid, waarbij we 

oog hebben voor de landelijke ontwikkelingen.  

Belangrijke input hiervoor is de Beleidsbrief Sport, van 19 mei 2011, waarin het kabinet de hoofdlijnen schetst van 

het sport- en beweegbeleid voor de komende kabinetsperiode.  

5.2 Wat willen we bereiken?  

1. Een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving 

We streven naar een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving waarin cultureel erfgoed, recreatie en toerisme, 

kunst- en cultuur, ruimtelijke inrichting en het ondernemersklimaat elkaar versterken. 

 

2. Een bloeiende toeristisch-recreatieve sector 

Een bloeiende toeristisch-recreatieve sector, waarin op een extensieve wijze gebruik wordt gemaakt van de 

economische potentie van het unieke grondgebied van Stichtse Vecht, dat is wat we willen bereiken. Inwoners en 

toeristen kunnen onbezorgd recreëren in Stichtse Vecht, ondernemers kunnen hiervan profiteren en tegelijkertijd 

worden de authentieke landschappelijke en cultuurhistorische waarden beschermd.  
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3. Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname en het in stand houden van een bloeiend 
verenigingsleven 

Daarnaast willen we actieve en passieve cultuurdeelname bevorderen en een bloeiend verenigingsleven in stand 

houden. De organisatie van eenmalige culturele activiteiten stimuleren en faciliteren we. Culturele interactie op 

scholen wordt versterkt door cultuureducatie voor kinderen te stimuleren. Per kern blijft de beleving en participatie 

in cultuur belangrijk. We willen culturele organisaties aansporen tot cultureel ondernemerschap en helpen het eigen 

kracht- (self-support) principe te vergroten. 

 

4. Behouden en versterken van de cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten, gebieden en structuren 

De cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten, gebieden en structuren, inclusief de archeologie willen we 

behouden en versterken. Het imago van Stichtse Vecht als ‘het buiten van de Randstad’, met haar vele 

monumenten, buitenplaatsen, karakteristieke dorpskernen, aantrekkelijke landschappelijke omgeving etc. 

versterken we en dragen we uit. Cultuurhistorie willen we verankeren in de ruimtelijke ordening. Om het cultureel 

erfgoed te behouden en te versterken willen we betrokkenheid van en samenwerking met de bevolking en (lokale) 

partijen. 

 
5. Een gezonde en sportieve samenleving 

We willen een gezonde en sportieve samenleving door een kwalitatief goed, voldoende en eigentijds 

activiteitenaanbod voor doelgroepen te bieden en te zorgen voor een aantrekkelijk voorzieningenniveau met 

(multifunctionele) sportaccommodaties. Door deelname aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) 

willen we bereiken dat steeds meer inwoners van de Stichtse Vecht voldoen aan de norm ‘gezond bewegen’1. Ook 

zal verdere uitvoering worden gegeven aan de “impuls brede scholen, sport en cultuur” (combinatiefuncties). Hierbij 

staat de samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur centraal. 

 

5.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

Recreatie, toerisme en evenementen  

- het formuleren van een visie op toerisme en recreatie, waarin bestaand beleid op landelijk, provinciaal en 

lokaal niveau wordt geïntegreerd (collegeprogramma);  

- ontwikkelen van een promotie- en marketingplan om het gebied beter te positioneren (collegeprogramma);  

- onderzoeken waar de uitvoering van het promotie- en marketingbeleid en de organisatie van de 

ontvangst- en informatiefunctie kan worden neergelegd (collegeprogramma);  

- tegengaan van de versnippering van het gebied en vereenvoudigen van de bestuurlijke en 

organisatorische structuur in het gebied (collegeprogramma); 

- onderzoeken of het oprichten van een lokaal platform voor toeristisch-recreatieve ondernemers gewenst is 

(collegeprogramma);  

- formuleren van evenementenbeleid (collegeprogramma). 

 

 
                                                           
1 Nederlandse Norm Gezond Bewegen: Deze nationale norm verschilt per leeftijdsgroep en is vastgesteld op minimaal 5 dagen in 
de week 30 minuten matig intensief bewegen. 
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Kunst en cultuur  

- het ontwikkelen van een nieuwe nota Kunst en Cultuur, waarbij de rol van de gemeente 

voorwaardenscheppend, initiatief ondersteunend en harmoniserend is (collegeprogramma); 

- samenhang beleid versterken tussen kunst en cultuur, recreatie en toerisme, monumenten en economie; 

- ondersteunen van stichting Het Vechtsnoer zodat onze gezamenlijke visie op cultuurhistorie, recreatie en 

monumenten uitgewerkt kan worden; 

- evalueren van de activiteiten van het Cultuurplatform, met als doel de verbindende en regisserende rol van 

dit platform tussen doelgroepen, gemeente en aanbieders te versterken (collegeprogramma); 

- bijhouden en inzichtelijk maken van een cultuuragenda, inclusief recreatieve en toeristische aspecten 

(collegeprogramma); 

- inzetten van cultuurconsulent om cultuureducatie voor kinderen te stimuleren en de cultuuragenda te 

verwezenlijken (collegeprogramma). 

Monumenten 

- Opstellen cultureel erfgoedbeleid (collegeprogramma);  

- meedoen aan de jaarlijkse open monumentendag en het jaar van de historische buitenplaats 2012 

(collegeprogramma); 

- proactieve communicatie door oprichten klankbordgroep (participatie), uitbrengen nieuwsbrieven en 

goede voorlichting en advisering (collegeprogramma);  

- versterking integraliteit cultureel erfgoed, kunst- en cultuur, recreatie en toerisme, economie en RO 

(collegeprogramma); 

- beheren van het monumentenregister en harmoniseren van gemeentelijke monumentenlijst 

(collegeprogramma); 

- cultuurhistorie integreren in de bestemmingsplannen, structuurvisies etc. en bij ruimtelijke ontwikkelingen 

rekening houden met cultuurhistorie en meenemen als inspiratiebron;  

- ontwikkelen beleid voor de historische buitenplaatsen; 

- kennis over duurzame ontwikkeling monumentenzorg uitdragen en de regelgeving hierop afstemmen.  

 Sport  

- het ontwikkelen van integraal sportbeleid, waarin sportvoorzieningen en sportstimulering met elkaar 

- verbonden worden (collegeprogramma);  

- opstellen van een transparant tarieven- en subsidiebeleid voor zowel de binnen- als 

buitensportaccommodaties en verenigingen (collegeprogramma);  

- het in stand houden en benutten van kansen voor opwaarderen van het voorzieningenniveau van de 

sportaccommodaties (collegeprogramma);  

- organiseren van sportstimuleringsactiviteiten voor jeugd, senioren en mensen met een beperking. 

Hiermee zorgen we voor een verhoging van de sportdeelname. Dit komt ten goede aan de gezondheid 

van onze inwoners (college programma);  

- zorgen voor een hogere sportdeelname bij de doelgroep mensen met een beperking (collegeprogramma);  
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- vormen van een visie op het Sportpark van de Toekomst (Sportpark Daalseweide); 

- uitbreiden en verbreden van het aantal mensen met een combinatiefunctie (Impuls regeling Brede school, 

Sport en Cultuur). Mede hierdoor verstrekken we, in samenwerking met onder andere scholen en 

kinderopvang, het aanbod van sport aan specifieke doelgroepen (collegeprogramma);  

- de Sportraad actief betrekken bij het sportbeleid voor de gemeente Stichtse Vecht, onder andere via  

gevraagd en ongevraagd advies; 

- onderzoeken van welke (sport)accommodaties het dagelijks beheer over gedragen kan worden aan de 

gebruikers en de consequenties hiervan. Tevens wordt het Maarssens model onderzocht . Dit betekent,  

het privatiseren van de binnensport  waarbij de gemeente eigenaar van de grond en de opstallen blijft en 

optreedt  als vastgoedmanager. Het beheer en de exploitatie wordt gedaan door een externe partij, zoals 

Sportfondsen Nederland (collegeprogramma);  

- realiseren multifunctionele accommodatie (MFA) Bisonspoor (geplande oplevering: eind 2012) met onder 

andere een zwembad en een sporthal; 

- deelname Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Met het NASB wil de overheid bereiken dat 

steeds meer mensen voldoen aan de norm gezond bewegen2. Opzet monitoren sportbeleid en uitvoering 

nulmetingen. 

 

EFFECT- EN PRESTATIE-INDICATOREN 

Algemeen 

De doelstellingen kunnen nog niet meetbaar gemaakt worden aan de hand van effect- en prestatie-indicatoren. Het 

beleid op het gebied van recreatie, cultuur en sport is voor de gemeente Stichtse Vecht nog niet 

geharmoniseerd/ontwikkeld. In het te ontwikkelen beleid zullen de doelstellingen SMART verwoord worden, 

inclusief effect- en prestatie-indicatoren. Ook de harmonisatie van het subsidiebeleid heeft effect op deze 

indicatoren. In 2012 worden nulmetingen verricht om te bepalen waar we als gemeente Stichtse Vecht staan en 

maken we een opzet voor de monitoring en aanpassing  van het beleid.  

Als voorbeeld voor het subonderdeel sport:  

De gemeente Stichtse vecht zal deelnemen aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Met het NASB 

wil de overheid bereiken dat steeds meer mensen voldoen aan de gezonde beweegnorm3. De nationale outcome is 

als volgt geformuleerd: 

 In 2012 is het percentage volwassenen (18+) dat aan de “norm gezond bewegen” voldoet minimaal 70% 

(2005 63%); in Stichtse Vecht 44% 

 

 

 

                                                           
2 Nederlandse Norm Gezond Bewegen: Deze nationale norm verschilt per leeftijdsgroep en is vastgesteld op minimaal 5 dagen in 
de week 30 minuten matig intensief bewegen. 
3 Nederlandse Norm Gezond Bewegen: Deze nationale norm verschilt per leeftijdsgroep en is vastgesteld op minimaal 5 dagen in 
de week 30 minuten matig intensief bewegen. 
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5.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 
1.000) 

2011 

(na wijziging) 

2012 2013 2014 2015 

LASTEN      

Interne doorbelastingen 1.942 1.888 2.746 2.733 2.720 

Overige lasten 5.462 4.871 4.513 4.520 4.520 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 7.403 6.759 7.259 7.253 7.240 

      

Baten 2.228 1.921 1.743 1.746 1.746 

Nieuw beleid      

Totaal baten 2.228 1.921 1.743 1.746 1.746 

       

Resultaat voor bestemming      

Mutaties reserves      

Toevoeging aan reserves 1.432 230 7 7 7 

Onttrekking uit reserves 64 0 155 155 155 

       

Resultaat na bestemming 6.544 5.068 5.367 5.359 5.346 

 

LASTEN 

Algemeen 

In het begrotingsjaar 2011 is een dekkingsplan opgesteld om de begroting 2011 sluitend te krijgen. Hiervan maakte 

een incidentele korting van 5% op beïnvloedbare lasten onderdeel uit. Voor het begrotingsjaar 2012 is dezelfde 

incidentele korting van 5% op de beïnvloedbare lasten toegepast. Dit verklaart grotendeels het verschil in de lasten 

tussen het jaar 2012 en de jaren 2013 e.v. 

Overig 

Aan lasten  wordt binnen dit programma zo’n € 540.000 minder begroot dan in het voorgaande begrotingsjaar 

vanwege met name (€ 270.000) het wegvallen van het frictiekostenbudget dat voor 2011 en 2012 was begroot voor 

incidentele kosten voor in verband met de afwikkeling van “oud Bisonsport”. Dit budget wordt gedekt door een daar 

tegenover staande reserve. Voor de in 2012 benodigde onttrekking aan deze reserve zullen wij in 2012 bij de 

behandeling van de Jaarrekening 2011 een afzonderlijk voorstel aan u voorleggen. 

Het overige  verschil hangt samen met  de bij de Voorjaarsnota 2011 besloten generieke korting op subsidies in 

2012.  
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BATEN 

De begrote baten binnen dit programma zijn in vergelijking met vorig jaar € 307.000 lager. Dit wordt nagenoeg 

geheel veroorzaakt door het niet opnemen van de dekking uit de incidentele reserve die bedoeld is voor afwikkeling 

van kosten van “oud Bisonsport”  (zie ook de toelichting onder lasten). 
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Programma 6. Werk en inkomen 
  

Portefeuillehouder   Dhr. V. van der Horst   
Producten 

Bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. 

Korte omschrijving Dit programma omvat activiteiten gericht op de toegeleiding naar werk en 
Inkomensondersteuning. 

  
 
 OUTPUT-EFFECT KETEN  

 

  

Programma  6

Werk en inkomen

Inwoners zijn 
elfredazaam en kunnen 
volwaardig participeren 

in de samleving. 

1. Re-integratie meer richten op werk

2. Investeren in 
werkgeversbenadering

3. In stand houden van het 
jongerenloket

4. Basisniveau voor 
inkomensondersteuning in stand 

houden

5. Schuldhulpverlening

6. Scherp op handhaving

7. Taakstelling huisvesting 
nieuwkomers  realiseren
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6.1 Omschrijving programma    

Dit programma omvat de sociale zekerheid en het werkgelegenheidsbeleid. Zaken als het bevorderen van 

zelfredzaamheid door middel van werk, het bevorderen van participatie, het verlenen van bijstand, het voorkomen 

en bestrijden van misbruik van uitkeringsregelingen, het aanbieden van inkomensondersteuning en hulpverlening 

bij schulden komen hier aan de orde. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

Voor de dienstverlening geldt, dat op 1 januari 2012 het uittreden van de voormalige gemeenten Breukelen en 

Loenen uit de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) geëffectueerd wordt. De dossiers Breukelen en 

Loenen zijn dan allemaal opgenomen in de werkprocessen van Stichtse Vecht.  

De Wet Werk en Bijstand WWB wordt per 1 januari 2012 in het kader van de landelijke bezuinigingstaakstelling 

aangescherpt. De definitie van het begrip gezin in de bijstand wordt verruimd, wat tot gevolg heeft dat individuele 

uitkeringsrechten verdwijnen. De Wet investeren in jongeren verdwijnt en de doelgroep jongeren wordt wederom 

opgenomen in de Wet Werk en Bijstand. Jongeren moeten gedurende vier weken na de aanmelding eerst zelf naar 

werk omzien. De gemeente krijgt een bevoegdheid om een tegenprestatie te vragen voor de bijstandsverlening. 

De inkomensgrens voor armoedebeleid wordt landelijk vastgelegd op 110 % van het wettelijk minimumloon. 

Deze ontwikkeling moet worden gezien als een voorbereiding op de komst van een hele nieuwe regeling voor de 

onderkant van de arbeidsmarkt in 2013: de Wet Werken naar Vermogen. Deze regeling, een onderdeel van het 

bestuursakkoord,  voegt de doelgroep van de Wet werk en Bijstand samen met delen van de Wajong- en de 

WSW-doelgroep (Wet Sociale Werkvoorziening). 

 

Met name op het Participatiebudget wordt de komende jaren fors bezuinigd. Voor re-integratie is een teruggang te 

verwachten tot 25% van het budget van 2010 in 2015. Voor inburgering wordt het budget over de jaren 2012 – 2014 

volledig afgebouwd. Dit laatste gaat gepaard met nieuwe wetgeving op het gebied van inburgering.  

In 2012 is de komst van een Wet Schuldhulpverlening te verwachten. Daarmee wordt de schuldhulpverlening een 

wettelijke taak voor de gemeente. 

 
Kaderstellende beleidsnota’s 

 Beleidskader re-integratie, 

 Nota minimabeleid, 

 Nota re-integratiebeleid, 

 Afdelingsplan 2011 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken, 

 Klant in Beeld, re-integratiemethodiek IASZ. 

 

6.2 Wat willen we bereiken? (1e W-vraag) 

Wij willen dat alle inwoners van Stichtse Vecht zelfredzaam zijn en volwaardig participeren in de samenleving. 

Daarbij staat het hebben van regulier werk voorop. Voor wie dat niet of niet geheel haalbaar is bieden we een 

vangnet. We willen dat alleen diegenen, die recht op ondersteuning hebben, daarvoor in aanmerking komen. 
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6.3 Wat gaan we daarvoor doen? (2e W-vraag) 

Re-integratie meer richten op werk. 

We gaan onze re-integratiedienstverlening inrichten met het accent op uitstroom naar werk met een duurzaam 

karakter. We gaan daarbij zoveel mogelijk uit van op maat gesneden trajecten. 

 

Investeren in werkgeversbenadering. 

Voor het bereiken van het doel is goede communicatie met de lokale en regionale werkgevers noodzakelijk. 

We sluiten daartoe aan bij reeds bestaande contacten van het UWV en SW Bedrijven. We stellen ons daarbij 

vraaggericht op en zoeken de samenwerking met andere gemeentes en ketenpartners. 

 

In stand houden van het jongerenloket. 

Het UWV gaat zich als gevolg van bezuinigingen terugtrekken uit het jongerenloket Leidsche Rijn. Wij achten 

voortzetting van dit team van groot belang voor de ondersteuning van jongeren en gaan er nadrukkelijker in 

participeren. 

 

We zorgen ervoor dat een basisniveau voor inkomensondersteuning in stand blijft. 

De landelijke aanscherping van de bijstandsverlening betekent ook voor de armoedeparagraaf een versobering. 

We gaan op de verschillende regelingen een efficiencyslag uitvoeren om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. 

De stimulering van participatie van kinderen en jeugd krijgt een voorrangspositie. 

 

Schuldhulpverlening. 

We gaan beleid opstellen voor de schuldhulpverlening binnen de kaders van nieuwe wetgeving, daarbij willen we 

het kwalitatief hoge niveau van de afgelopen jaren handhaven. 

 

Scherp op handhaving. 

We harmoniseren de handhaving en blijven scherp controleren op de rechtmatigheid van de bijstandsverlening. 

 

We realiseren de taakstelling huisvesting volledig. 

We ondersteunen nieuwkomers in Stichtse Vecht bij hun participatie met begeleidingstrajecten op maat en 

stemmen met alle betrokken partijen bij de huisvesting de uitvoering van de taakstelling zodanig af, dat er geen 

achterstand in de taakstelling optreedt. 
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6.4 Wat mag het kosten? (3e W-vraag) 

Omschrijving (bedragen x € 

1.000) 

2011 
(na wijziging) 

2012 2013 2014 2015 

LASTEN      

Interne doorbelastingen 2.987 2.964 2.964 2.964 2.964 

Overige lasten 15.792 14.904 14.452 13.932 13.579 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 18.779 17.868 17.415 16.895 16.543

      

Baten 13.178 12.325 12.005 11.521 11.232 

Nieuw beleid      

Totaal baten 13.178 12.325 12.005 11.521 11.232

       

Resultaat voor bestemming      

Mutaties reserves      

Toevoeging aan reserves      

Onttrekking uit reserves      

       

Resultaat na bestemming 5.601 5.543 5.411 5.375 5.312 

LASTEN 

Algemeen 

In het begrotingsjaar 2011 is een dekkingsplan opgesteld om de begroting 2011 sluitend te krijgen. Hiervan maakte 

een incidentele korting van 5% op beïnvloedbare lasten onderdeel uit. Voor het begrotingsjaar 2012 is dezelfde 

incidentele korting van 5% op de beïnvloedbare lasten toegepast. Dit verklaart grotendeels het verschil in de lasten 

tussen het jaar 2012 en de jaren 2013 e.v. 

 

Overig 

In de Voorjaarsnota 2011 gaven wij reeds aan dat wij ten aanzien van het aantal uitkeringsgerechtigden verwachten 

dat dit in 2012, ten opzichte van het beeld bij de begroting 2011, een verdere toename te zien zal geven. Medio 

2011 zijn de verwachte aantallen voor de jaren 2012 en verder geactualiseerd. Uit deze actualisatie blijkt, dat voor 

het jaar 2012 een mindere toename van het aantal uitkeringsgerechtigden wordt verwacht . In de Voorjaarsnota is 

rekening gehouden met een stijging van € 996.000, de actualisatie wijst uit dat dit bedrag bijgesteld kan worden 

naar ca. € 756.000.  Hier is ook rekening gehouden met een toename van de voorzieningen op het gebied van het 

minimabeleid.  

De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden langzaam af zal nemen in de komende jaren. Voor 2012 

gaan we uit van een gemiddeld aantal van 481 uitkeringsgerechtigden WWB, in de categorie van 28-65 jaar. Voor 

de WIJ en de IOAW-IOAZ is dezelfde afnemende trend te verwachten. 

Met name op het Participatiebudget wordt de komende jaren fors bezuinigd, voor 2012 is de daarmee 

samenhangende teruggang in de begrotingsramingen verwerkt.  
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Op 1 januari 2012 wordt het uittreden van de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen uit de Intergemeentelijke 

Afdeling Sociale Zaken (IASZ) geëffectueerd. Zoals in de Inleiding van deze Programmabegroting is aangegeven 

verwachten wij dat daarmee een besparing van € 535.000 gepaard gaat. 

6.5 Risico’s 

Op het gebied van de uitvoering van de sociale voorzieningen is het financiële risico groot te noemen. 
De belangrijkste risico’s zijn voor de komende jaren als volgt: 

 In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met het feit dat de komende jaren het aantal 
uitkeringsgerechtigden gaat dalen naar het niveau van vóór de economische crisis. De aannames op 
basis van de huidige inzichten zijn realistisch, maar het verloop van de crisis blijft moeilijk te voorspellen. 
Er een blijft een financieel risico bestaan als economisch herstel uitblijft. 

 Daarnaast is invoeren van de Wet Werken naar Vermogen (als opvolger van de Wet Werk en Bijstand) 
nog niet in de volle omvang te bepalen. Hierbij moet gedacht worden aan de gevolgen van de 
bezuinigingen in de WSW, de kortingen op de Rijksgelden vanuit het Participatiebudget 
(Re-integratiedeel) en het overhevelen van de de WAHJONG-regeling naar de gemeente. 

 Als economisch herstel uitblijft, zullen naast de kosten van de Bijstand ook de claims op de aanvullende 
voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand en de schuldhulpverlening toenemen. 
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Programma 7. Welzijn & zorg 
  

Portefeuillehouder    Dhr. J.W. Verkroost 
Producten Ouderen, jeugd & jongeren, voorziening maatschappelijke ondersteuning, 

gezondheidszorg, maatschappelijk werk, overig welzijn en zorg  
Korte omschrijving Welzijn bevorderen voor inwoners van Stichtse Vecht zodat iedereen naar behoefte aan het 

maatschappelijk verkeer kan deelnemen.  
 

  
 
 OUTPUT-EFFECT KETEN  

Programma  7 

Welzijn & zorg

De inwoners van Stichtse 
Vecht kunnen naar 

behoefte deelnemen  aan 
het maatschappelijk 

verkeer

1. Implementatie  WMO beleid

2. Implementatie  welzijnsbeleid

3.  Implementeren lokaal 
gezondheidsbeleid 

4. Vrijwillige dienstverlening

5. Ondersteuning mantelzorg

6. Transitie onderdelen AWBZ naar 
WMO

7. Voorbereiding transitie 
Jeugdzorg

8. Maatschappelijk werk
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7.1 Omschrijving programma 

Dit programma is er op gericht dat al onze inwoners uit  Stichtse Vecht  kunnen meedoen. We zorgen ervoor dat  het 

welzijn van de inwoners  bevorderd wordt, zodat iedereen naar behoefte aan het maatschappelijk verkeer kan 

deelnemen. Hiervoor geven we op lokaal niveau verder inhoud en vorm aan de uitgangspunten van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gemeentelijk Wmo-beleid richt zich in het bijzonder op doelgroepen, 

zoals ouderen en mensen die psychische en/of fysieke beperkingen hebben of anderszins belemmeringen ervaren 

bij het deelnemen aan het dagelijks leven. Daarnaast zijn mantelzorgers en vrijwilligers nadrukkelijk in beeld, omdat 

zij op voorhand ondersteuning kunnen bieden aan personen uit de doelgroepen.  

Daarnaast is het programma gericht op de bevordering van de integratie van etnische minderheden in de  

samenleving.  We willen dat de allochtone mannen en vrouwen maatschappelijk actief zijn, hetzij door betaald werk, 

hetzij door vrijwilligerswerk of een andere maatschappelijk zinvolle activiteit.  

Binnen dit programma gaat het onder andere om vraaggerichte maatschappelijke voorzieningen, te weten welzijns-

voorzieningen, hulp bij het huishouden, het verstrekken van Wmo-hulpmiddelen en woningaanpassingen.  

Het gezondheidsbeleid is er op gericht om de kans op gezondheid en de jaren in goede gezondheid voor iedereen 

te verhogen. De speerpunten voor de preventieve activiteiten zijn de aanpak van overgewicht, psychosociale 

problematiek en alcoholmisbruik. Bijzondere aandacht is er voor gezinnen met een opeenstapeling van problemen, 

voor zorgmijders en voor ‘stille’ probleemsituaties. Signaleringsnetwerken, meldpunten (zoals ‘Zorg en Overlast’) 

en outreachend werken (zoals via Zuwe, AMW en Grijs Genoegen van het Leger des Heils) zijn daarbij cruciaal.  

Ook de versterking van het welzijnsbeleid maakt  een belangrijk onderdeel uit van dit programma. Er zullen met de 

welzijnsorganisaties goede productafspraken gemaakt worden teneinde een breed welzijnsaanbod te realiseren.  

In het coalitieprogramma is opgenomen dat “alle inwoners moeten kunnen meedoen in de maatschappij”. 

Uitgangspunt daarbij is een zelfredzame samenleving, waarin individuen, groepen en organisaties zelf hun weg 

weten te vinden en waar nodig elkaar stimuleren en ondersteunen. Dat kan door het versterken van het 

zelforganiserend vermogen van de lokale gemeenschap, zodat deze vitaal en veerkrachtig blijft. Daarbij blijft de 

gemeente verantwoordelijk voor mensen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Bijvoorbeeld bij 

armoedebestrijding, voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement, alsmede verstrekking van 

Wmo-voorzieningen. 

Het collegeprogramma geeft aan dat onze inwoners zich in SV thuis moeten voelen en op steun kunnen rekenen 

als dat nodig is. In dat kader neemt de gemeente de regie om samen met partners zoals welzijnsorganisaties, 

zorgaanbieders en woningcorporaties een samenhangend pakket op het gebied van wonen, welzijn en zorg te 

ontwikkelen.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 
 

Als actuele ontwikkeling kan genoemd worden dat verzekeraars steeds meer geïnteresseerd zijn in het 

(mede)financieren van beproefde preventieactiviteiten. Voorts worden gemeenten verantwoordelijk voor de 

uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het rijk, de provincie, de AWBZ en de zorgverzekeringswet  valt. 

Voorbereiding hiervan zal in 2011 starten. In 2013  zullen de eerste taken worden overgeheveld. 
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Tenslotte kan de ontwikkeling in de WMO genoemd worden, de zogenaamde Kanteling, welke uitgaat van een 

oplossingsgerichte en resultaatgerichte benadering van de cliënt (compensatieplicht i.p.v. zorgplicht). 

Kaderstellende beleidsnota’s:  

 Verordening voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2012 

 De nog te harmoniseren (4-jaren)beleidsnota’s voor welzijn en zorg van de drie voormalige gemeenten 

 De nog te harmoniseren subsidieverordeningen van de drie voormalige gemeenten.  
 

7.2 Wat willen we bereiken?  

We streven ernaar het welzijn van de inwoners van Stichtse Vecht te bevorderen zodat iedereen naar behoefte aan 

het maatschappelijk verkeer kan deelnemen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar verschillende doelgroepen.   

7.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

Algemeen  

In 2012 dienen de bestaande 4-jaren beleidsnota’s Wmo en Gezondheidszorg geharmoniseerd en geactualiseerd 

te worden. De hieronder genoemde thema’s zullen daarin en/of in een aparte nota worden uitgewerkt. Dit, naast 

andere aandachtsgebieden, zoals de voorkoming van en nazorg bij huiselijk geweld, en de voorkoming en aanpak 

van discriminatie. 

1 Implementatie WMO beleid 

In 2012 zullen, mede gezien de landelijke ontwikkelingen en in aansluiting op de harmonisatieslag in 2011, de 

WMO-verordening en de bijbehorende uitvoeringsdocumenten (Beleid en Besluit) verder worden herzien. 

Daarnaast dient aanbesteding van de hulp bij het huishouden eind 2012 afgerond te zijn en zal in de loop van het 

jaar de aanbesteding van de Regiotaxi worden gestart.  

 

2. Versterking welzijnsbeleid 

Het versterken en benutten van de eigen kracht van individuen en de verbanden waarin ze leven, staat voorop in 

het gemeentelijk welzijns- en zorgbeleid. Met de invoering en vervolgens de ‘kanteling’ van de WMO, en de 

modernisering van de AWBZ is het belang van het welzijnswerk sterk toegenomen. Dat vraagt wél om Welzijn 

Nieuwe Stijl (conform de richtinggevende notitie van het ministerie van VWS), om een welzijnswerk dat eigen 

initiatief en de eigen kracht van mensen en de verbanden waarin ze leven, consequent weet aan te boren, te 

mobiliseren  en te versterken. De gemeente zet in op versterkt welzijnbeleid, ‘Nieuwe Stijl’, met een  zakelijke, zich 

voortdurend ontwikkelende  welzijnsorganisatie waarmee productafspraken gemaakt kunnen worden over een 

breed en vernieuwd welzijnsaanbod.  

 

3. Implementeren van het lokaal gezondheidsbeleid 

Stimuleren van gezond gedrag bij volwassenen en kinderen. Het implementeren van  integraal regionaal  alcohol- 

en drugsbeleid. Stimuleren van een gezonde leefstijl door onder andere inzet op preventieve (sport)activiteiten. 

Contacten en samenwerking tussen eerstelijns zorgaanbieders  versterken.  
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4. Vrijwillige dienstverlening 

De gemeente heeft hierin een regierol, de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht draagt zorg voor de uitvoering, in 

samenwerking met  de vele vrijwilligersorganisaties in onze gemeente. 

Speerpunten: informatie, advies & ondersteuning; bemiddeling; promotie & waardering; belangenbehartiging; 

deskundigheidsbevordering; lokale netwerkontwikkeling; ondersteuning & bemiddeling maatschappelijke stages;  

beursvloer. 

 

5. Ondersteuning mantelzorg 

Mantelzorg als vrijwillige, informele zorg is van groot belang, en steunt bij uitstek op de eigen kracht van mensen en 

de verbanden waarin ze leven. Als samenleving moeten we goed zorgen voor dit enorme  menselijke kapitaal  en 

voorkomen dat er een te zware wissel op wordt getrokken. Een goede afstemming tussen formele, professionele 

zorg en informele mantelzorg is van belang om beide vormen van zorg maximaal te laten gedijen, ook tegen de 

achtergrond van de kanteling van de Wmo en de modernisering van de AWBZ.  

De gemeente heeft  een regierol bij de ondersteuning van mantelzorg, het lokale Steunpunt Mantelzorg draagt zorg 

voor de uitvoering. De uitvoering wordt nader afgestemd binnen het lokaal overleg Mantelzorg. Verdere verbreding 

hiervan binnen de nieuwe gemeente vindt in 2012 plaats, in overleg met de beide welzijnsstichtingen.  

Speerpunten zijn:  publiciteit & waardering (Dag van de Mantelzorg);  preventie dreigende overbelasting  via 

projecten in de eerstelijnszorg en in het onderwijs, met hierin bijzondere aandacht voor de jonge mantelzorger; 

betere toeleiding naar respijtzorg; uitbouw ketensamenwerking; bevorderen lotgenotencontact; combineren van 

arbeid & zorg.  

 

6. Transitie onderdelen AWBZ naar de Wmo 

Een van de onderdelen uit het concept Bestuursakkoord 2011 – 2015 betreft de transitie van de AWBZ-functie 

extramurale begeleiding, inclusief bijbehorend vervoer, en het gelijktijdig creëren van een nieuwe taak in de Wmo. 

Een transitie die niet op zichzelf staat.  Zo dient bij de voorbereiding van die transitie in 2012 bijvoorbeeld rekening 

gehouden te worden met de (toekomstige) overdracht van andere AWBZ onderdelen zoals de inloopfunctie GGZ 

en kortdurend verblijf. Bij elkaar gaat het om een complex pakket van maatregelen en nieuwe taken. De integrale 

aanpak ervan vindt daarom plaats in de vorm van programmamanagement waarbij meerdere taakgroepen 

betrokken zijn. 

 

7. Voorbereiding op transitie jeugdzorg 

De provinciale jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-ggz 

(Zorgverzekeringswet) wordt overgeheveld naar gemeenten. In de komende periode zullen de voorbereidingen 

moeten gaan plaatsvinden. De verwachting is dat de complete decentralisatie van de jeugdzorg in 2016 

gerealiseerd dient te zijn.  Werkzaamheden omvatten onder andere  visievorming zowel op regionaal niveau als 

lokaal (in brede zin, dus ook AWBZ, Passend Onderwijs, Werken naar Vermogen, WMO), analyse van bestaande 

en toekomstige situatie, onderzoek naar doorontwikkeling van het CJG en naar de financiële consequenties.  

8. Maatschappelijk werk 

Het versterken en benutten van de eigen kracht van individuen en de verbanden waarin ze leven, vormt ook hier de 

rode draad. Intensiever ketensamenwerking moet bijdragen aan een verschuiving van professionele zorg naar 

vrijwillige inzet als onderdeel van het versterken van de ‘civil society’. 
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EFFECT- EN PRESTATIE-INDICATOREN 
We kiezen ervoor om voor dit programma geen indicatoren te benoemen, omdat er een integraal pakket aan 

kadernota’s is waarop bovendien diverse uitvoerders actief zijn. Gezien de breedte van het terrein, zou een 

beperking in de set van indicatoren een onvolledig beeld geven van de effectiviteit van het ingezette beleid. In 

separate evaluaties van de verschillende uitvoerders zal worden gerapporteerd over de prestaties op basis van 

vooraf geformuleerde predatie-indicatoren. 

7.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 

1.000) 

2011 
(na wijziging) 

2012 2013 2014 2015 

LASTEN      

Interne doorbelastingen 2.156 2.124 2.118 2.114 2.068 

Overige lasten 10.600 10.935 10.954 10.961 10.961 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 12.755 13.058 13.071 13.075 13.029

      

Baten 1.138 1.134 1.132 1.132 1.132 

Nieuw beleid      

Totaal baten 1.138 1.134 1.132 1.132 1.132 

       

Resultaat voor bestemming      

Mutaties reserves      

Toevoeging aan reserves 46 46 46 46 46 

Onttrekking uit reserves 234 122 118 115 115 

       

Resultaat na bestemming 11.430 11.849 11.867 11.874 11.828

 

LASTEN 

Algemeen 

In het begrotingsjaar 2011 is een dekkingsplan opgesteld om de begroting 2011 sluitend te krijgen. Hiervan maakte 

een incidentele korting van 5% op beïnvloedbare lasten onderdeel uit. Voor het begrotingsjaar 2012 is dezelfde 

incidentele korting van 5% op de beïnvloedbare lasten toegepast. Dit verklaart grotendeels het verschil in de lasten 

tussen het jaar 2012 en de jaren 2013 e.v. 

Overig 

In totaal wordt binnen dit programma bijna € 335.000 meer begroot aan lasten voor uitgaven aan derden dan in het 

voorgaande begrotingsjaar.  

Enerzijds betreft dit de  generieke korting op subsidies, hetgeen een verlaging van ca.  € 230.000 ten opzichte van 

de in 2011 begrote bedragen met zich meebrengt. Deze verlaging betreft onder meer het beleidsterrein algemeen 

maatschappelijk werk en gezondheidszorg , het ouderenwerk, het buurt- en clubhuiswerk (waarin begrepen de 
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wijkbudgetten) en het jeugd- en jongerenwerk (inclusief de peuterspeelzalen). Daarnaast is een begrotingspost van 

€ 6.000 voor ambulancevervoer komen te vervallen, deze activiteit wordt vanaf 2012  onder het programma 

Veiligheid begroot en verantwoord. 

Anderzijds hebben de ontwikkelingen in de Wmo voor aanpassingen in de begroting 2012 gezorgd. Voor een 

nadere toelichting daarop verwijzen wij u op deze plaats kortheidshalve naar de Inleiding waarin we specifiek op dit 

onderdeel ingaan. 
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Programma 8. Natuur en milieu 
  

Portefeuillehouder   Dhr.  P. de Groene, dhr. P. Ploeg en dhr. K.H. Wiersema 
Producten Huishoudelijk afval, Overige afval, Riolering, Geluidwerende voorzieningen, Milieu en 

Begravingen 
Korte omschrijving Het programma is gericht op het  zorgdragen  voor een evenwichtige natuur en een 

evenwichtig milieu, op het gebied van water, lucht, bodem en geluid. 
Het realiseren van een veilige, gezonde, schone en duurzame leefomgeving en het 
versterken van de bestaande milieukwaliteit, door burgers en bedrijven te stimuleren tot 
milieuvriendelijk handelen en gedrag. 

  
 
OUTPUT-EFFECT KETEN 
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8.1 Omschrijving programma       

Dit programma beslaat de uitvoering van natuur- en milieuwerkzaamheden die voortvloeien uit milieuwetten. Dit 

betreffen beleidsmatige taken en advisering op milieugebied waarbij wij worden ondersteund door of taken 

oppakken samen met de Milieudienst Noord-West Utrecht.  

 

Anderzijds betreft dit de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en ongediertebestrijding en het voldoen aan de 

zorgplichten voor afvalwater(riool), hemelwater, grondwater en bescherming van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater. 

Hiermee wordt om de doelmatigheid te versterken, samenwerking gezocht met andere gemeenten en 

waterschappen.  

Het beheren en onderhouden van acht begraafplaatsen. Waarbij zorgvuldig de doelmatigheid van het gebruik in 

ogenschouw genomen dient te worden.  

Het beheren en onderhouden van het geluidsscherm A2.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

 De pakketstudie Ring Utrecht (N230/Zuilense Ring en aansluiting op de A2) kan consequenties hebben op het 

leefklimaat in Maarssen. De MER-procedure is in 2008 gestart. In 2010 is het Voorkeursalternatief  door de 

Minister van Infrastructuur en Milieu  (I&M) vastgesteld.  Hierbij is besloten tot het opwaarderen van de NRU tot 

een volwaardig onderdeel van de Ring Utrecht (minimaal 2 x 2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen, 

maximumsnelheid van tenminste 80 km/u) en is de 1e fase van deze procedure afgerond.  In de 2e fase worden 

opnieuw milieu-effectrapportages uitgevoerd. Eén van deze rapportages betreft de opwaardering van de NRU. 

In 2011 zijn de aanvullende richtlijnen voor het MER 2e fase Ring Utrecht door de Minister van I&M vastgesteld. 

 De vuilinzamelingscontracten eindigen per 31 december 2012. In 2012 zal er een nieuwe 

aanbestedingsprocedure moeten plaatsvinden die leidt tot een nieuw inzamelingscontract. 

 Er komen steeds meer eisen op de gemeente af wat betreft de afvalscheiding en arbo-eisen. Dit wordt 

meegenomen in de haalbaarheidsstudie naar het vernieuwen en optimaliseren van de gemeentelijke 

afvalstoffenstations.  

 Europese kaderrichtlijn water. Dit zijn nadere verplichtingen uit de stroomgebiedsgerichte aanpak van de 

waterschappen.  

 Het Bestuursakkoord Water heeft tot doel het waterbeheer doelmatiger te maken. Naast “droge voeten” 

(veiligheid, watersysteem) handelt het ook over de beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit 

(waterketen). Hierin gaat het om drinkwaterbereiding, riolering en zuivering (waterketen). De gemeentelijke 

rioleringszorg speelt hierbij een centrale rol. Een goede samenwerking tussen verschillende gemeenten, 

waterschappen en waterleidingbedrijven moet leiden tot aanzienlijke besparingen op de landelijk verwachte 

kostenstijging. De komende jaren wil de gemeente onderzoeken op welke manier deze samenwerking mogelijk 

kan plaatsvinden. 

 De Waterwet is per 1-1-2010 van kracht. Dit betekent een grote verbreding van de 

waterverantwoordelijk-heden voor de gemeente.  

 Wet gemeentelijke watertaken is in 2008 van kracht geworden. Hierin staan de drie zorgplichten voor 

afvalwater (riool), hemelwater en grondwater en beschermen de kwaliteit van het oppervlakte water. In het 
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nieuwe verbreed GRP geven we hier invulling aan. Hiernaast kent deze nieuwe wetgeving een verbrede 

rioolheffing. 

 Op Rijksniveau is een klimaatagenda in voorbereiding als vervolg op de Slok-regeling  (stimuleringsregeling 

lokaal klimaatbeleid). Deze nieuwe regeling zal per 1 januari 2013 van kracht worden. Hoe deze regeling uit 

gaat pakken is momenteel niet bekend. 

 
 
Kaderstellende beleidsnota’s 
 
 Het verbrede gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 (gereed begin 2010). Hieronder vallen de drie zorgplichten 

afvalwater, hemelwater, grondwater en de gemeentelijke visie water(beheer), inclusief het baggerplan vanaf 

2010. 

 Baggerplan 2001-2015. 

 Actieplan Geluid Maarssen (vastgesteld in 2009). Geeft uitvoering aan de geluidsrichtlijnen van de EU (EU 

Omgevingslawaai). 

 Landschapsontwikkelingsplannen (LOP) Maarssen, Breukelen en Loenen. 

 De ontwikkeling en uitvoering van Natura 2000. 

 Afvalstoffenverordening Stichtse Vecht 2011 (vastgesteld in 2010). 

 Besluit Bodemkwaliteit (Bodemfunctieklassenkaart). 

 Beleid hogere waarden Wet geluidhinder Regio Noord-West Utrecht (vastgesteld in 2008; harmonisatie in 

voorbereiding 2011). 

 

8.2 Wat willen we bereiken? 

Wij willen de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in balans houden door milieuhygiënische randvoorwaarden te 

stellen, op het gebied van (riool)water, bodem, geluid en lucht, die bijdragen aan een goede volksgezondheid en 

een schoon leefmilieu. Daarmee van een goed en een aantrekkelijk leef- en werkklimaat  borgen van de inwoners 

en bezoekers van deze gemeente. 

Dit ondersteunen door op  educatief gebied, middels natuur en milieueducatie en de organisatie van de jaarlijkse 

boomfeestdag met de bijbehorende les, de jeugd betrekken bij ons erfgoed, de natuur en ons milieu. 

8.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

1 Implementeren van de Landschapsontwikkelingsplannen (LOP) van Breukelen,  Maarssen en Loenen  

Voor de nieuwe gemeente wordt het LOP geharmoniseerd en op basis daarvan projecten geïnitieerd. Dit 

wordt gerealsiseerd via de uitvoerings- en beleidssporen die in het LOP geformuleerd staan. Denk bij de 

uitvoeringsplannen aan landschappelijke inpassing, herstel van landschapselementen, compensatie, het 

realiseren van kleinschalige recreatieve infrastructuur en het leesbaar maken van de cultuurhistorie van ons 

landschap. Beleidmatig  voorwaarden scheppen middels advisering over de groene aspecten van de 

ruimtelijke ordening en en omgevingsvergunningen. 

 

2 Voor de begeleiding van de projecten en in brede zin de advisering van de gemeente op het gebied van 

natuur en landschap wordt een adviescommissie landschap opgericht. 
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3 Voor het groene milieu wordt ook, met de belangen van de gemeente op het netvlies,  meegewerkt aan de 

programma’s  van de hogere overheden en de waterschappen die de volgende doelen nastreven:  

 Behoud en herstel van het cultuurhistorisch landschap en de natuur (o.a. Ecologische verbindingszones);  

 vitalisering van het platte land en het ontwikkelen van het landelijk gebied (ILG);  

 meewerken aan het realiseren van groen-blauwe diensten.  

 

4 Jaarlijks boomfeestdag organiseren in het kader van het Landschapontwikkelingsplan. De uitvoering gebeurt 
in samenwerking met de buitendienst. 

5 In samenwerking met de Werkgroep Polderreservaat wordt jaarlijks het  beheer en beleid van het natuurpark 
Polderreservaat bij Kockengen vastgesteld en bijgestuurd. 

6 Binnen de gemeente bestaan twee Landschapontwikkelingsplannen. Deze zijn volgens hetzelfde stramien 
geschreven. Ze moeten nog geharmoniseerd worden. Dat geldt ook voor boomfeestdag. 

7 Haalbaarheidsstudie afvalinzamelingsstations 

In het collegeprogramma 2011 – 2014 staat aangegeven dat er een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd 

naar het vernieuwen en optimaliseren van de bestaande gemeentelijke afvalstoffendepots. Hieruit zal blijken 

welke lokatie(s) hiervoor het meest geschikt zouden zijn en welke lokatie(s) vrijkomen voor een andere 

bestemming (bijvoorbeeld woningbouw).  Hiermee hopen wij tegelijkertijd een efficiencyslag  te realiseren. 

 

8 Voorbereidingen starten op nieuw afvalinzamelingscontract 

Op dit moment is er nog sprake van lopende afvalinzamelingscontracten met verschillende inzamelaars. 

Deze contracten lopen op 31 december 2012 af. Dit betekent dat er een aanbestedingsprocedure moet 

worden opgestart om te komen tot een nieuw contract per 21 januari 2013. 

 

9 Vergroten van de bewustwording van burgers over gescheiden afval inzameling door 

communicatiecampagnes  

Bij de communicatie zal extra aandacht worden besteed aan het stimuleren van hergebruik en gescheiden 

inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. 

 

10 Uitvoering geven aan duurzaamheidsprojecten  

Duurzaamheid is één van de belangrijke pijlers in het collegeprogramma waar expliciet aandacht aan wordt 

besteed. In 2012 zal een eerste stap worden gezet om te komen tot een klimaatneutrale organisatie waarbij 

de CO2-footprint in beeld wordt gebracht (omvang van de CO2-uitstoot). Verder zal een start worden gemaakt 

met duurzame openbare verlichting en bijvoorbeeld de realisatie van nieuwe e-laadpunten. 

 

11 Opstellen van geluidkaarten en een nieuw Actieplan Geluid voor Stichtse Vecht  

In Maarssen zijn in 2007 geluidkaarten vastgesteld en in 2009 een Actieplan Geluid. Hiermee is uitvoering 

gegeven aan richtlijnen van de EU (EU Omgevingslawaai ). Deze verplichting is overgegaan naar Stichtse 

Vecht en houdt in dat er nieuwe geluidkaarten gemaakt moeten worden voor het gehele grondgebied 

waarmee inzicht in de actuele geluidssituatie wordt verkregen. Op basis van de geluidkaarten moeten, met 

inspraak van de bewoners, actieplannen opgesteld worden om geluidshinder te voorkomen en te 

verminderen. In 2012 zullen de geluidkaarten moeten worden vastgesteld en in 2013 het actieplan.   
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12 Uitvoeren van de maatregelen vanuit het nieuwe verbrede gemeentelijk rioleringsplan (GRP) (2010-2015) 

 Dit betreft de jaren 2012-2016. Dit betreft het uitvoeren van milieumaatregelen, zoals afkoppelen van   

          hemelwater in bestaande gebieden en het vervangen/ renoveren en repareren van het rioleringstelsel. 

 

13 Vormgeven samenwerking in de waterketen 

Volgens de landelijke planning dienen eind 2011 bindende afspraken zijn gemaakt over de wijze van    

samenwerking en moet er eind 2012 in minimaal 75% van de zuiveringskringen doelmatig worden 

samengewerkt. In 2011 zijn besprekingen gestart met waterschappen en andere gemeenten over doelmatiger 

beheer en uitwisseling van kennis. In 2012 zullen samenwerkingsvoorstellen aan de raad worden voorgelegd.   

  

14 Vaststellen geharmoniseerde beheerverordening begraafplaatsen 

De beheersverordeningen van de voormalige gemeenten leiden op onderdelen tot effecten op de 

tariefstelling. Mede hierom is het gewenst om zo mogelijk in het eerste kwartaal van 2012 een 

geharmoniseerde beheersverordening voor de 8 gemeentelijke begraafplaatsen vast te stellen. 

 

8.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 

1.000) 

2011 
(na wijziging) 

2012 2013 2014 2015 

LASTEN      

Interne doorbelastingen 5.476 4.675 4.596 4.566 4.529 

Overige lasten 9.107 7.600 7.654 7.709 7.709 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 14.582 12.274 12.250 12.275 12.237

      

Baten 11.428 12.346 12.330 12.363 12.363 

Nieuw beleid      

Totaal baten 11.428 12.346 12.330 12.363 12.363

       

Resultaat voor bestemming      

Mutaties reserves      

Toevoeging aan reserves 24 24 24 24 24 

Onttrekking uit reserves 2.577 233 206 206 206 

       

Resultaat na bestemming 602 281- 263- 272- 309- 

 

LASTEN 

Algemeen 

In het begrotingsjaar 2011 is een dekkingsplan opgesteld om de begroting 2011 sluitend te krijgen. Hiervan maakte 

een incidentele korting van 5% op beïnvloedbare lasten onderdeel uit. Voor het begrotingsjaar 2012 is dezelfde 
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incidentele korting van 5% op de beïnvloedbare lasten toegepast. Dit verklaart grotendeels het verschil in de lasten 

tussen het jaar 2012 en de jaren 2013 e.v. 

  

Overig 

Bij het product geluidwerende voorzieningen is een bedrag van € 1.595.000 opgenomen dat betrekking heeft op de 

onttrekking uit de reserve vervanging geluidscherm A2. Dit bedrag wordt in de voorziening geluidwering gestort (zie 

ook mutaties reserves). 

  

Baten 

De notitie "Benut de schaalsprong" geeft aan dat bij de tariefsberekening van de afvalstoffenheffing en rioolheffing 

de btw over investeringen en de kwijtscheldingskosten mogen worden meegenomen. Bij de Voorjaarsnota 2011 is 

dit overgenomen. In de tariefberekening zal een totaalbedrag van € 400.000 worden opgenomen. 

In Benut de Schaalsprong is verder vermeld, dat vanwege onderdekking bij de begraafrechten € 200.000 meer mag 

worden doorberekend in de tarieven. De baten begravingen zijn met dit bedrag opgehoogd.  
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Programma 9. Wonen en ondernemen 
  

  

Portefeuillehouder   Dhr. V. van der Horst , dhr. P. Ploeg  en dhr. K.H. Wiersema 
Producten Economische zaken, ruimtelijke ordening, vergunningen bouwen en wonen, 

monumentenzorg,  stedelijke vernieuwing, woonruimtezaken, volkshuisvesting, 
grondzaken, grondexploitaties 

Korte omschrijving Dit programma is gericht op het beschermen, behouden en versterken van het unieke en 
groene karakter van Stichtse Vecht. Een adequate huisvesting realiseren voor alle 
inwoners, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten op hun individuele wensen. Dit 
programma is voorts gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door gerichte 
gebiedsontwikkeling. 

  
 

OUTPUT-EFFECT KETEN 

 

 

 

 

Programma  9 

Wonen en ondernemen

Bescherming en behoud van het 
unieke en groene karakter, een 
adequate huisvesting voor alle 

inwoners en de ruimtelijke 
kwaliteit door gerichte 
gebiedsontwikkeling.

1. Wonen en werken

2. Ontwikkelen integraal 
economisch beleid

3. Stimuleren gezond 
ondernemersklimaat

4. Regionale uitdagingen oplossen 
door samenwerkingsverbanden

5. Handhaving
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9.1 Omschrijving programma 

Dit programma is gericht op het beschermen, behouden en versterken van het unieke, groene karakter van Stichtse 

Vecht en op het handhaven van de bouw- en ruimtelijke wet- en regelgeving in de gemeente.  We waarborgen de 

veiligheid van alle bebouwing voor mens, dier en goederen. Wij behouden belangrijk cultureel erfgoed, stimuleren 

en faciliteren de ontwikkelingen, beschermen en versterken  de  natuur- en landschappelijke waarden. De 

gemeente wil adequate huisvesting realiseren voor alle inwoners, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op 

hun individuele wensen. Voorts is de gemeente gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door gerichte 

gebiedsontwikkeling. 

In het kader van dit programma worden de economische belangen van Stichtse Vecht in de regio behartigd. Op tal 

van terreinen wordt aandacht besteed aan contacten met het bedrijfsleven. De nog op te stellen integrale 

economisch/sociaal/ruimtelijke visie (waarin ook aandacht wordt besteed aan de vele mogelijkheden van recreatie 

en toerisme) is het uitgangspunt bij deze activiteiten. Een gezond ondernemersklimaat worden gestimuleerd, omdat 

dit bijdraagt aan de leefbaarheid van de kernen, werkgelegenheid voor de inwoners en ontwikkeling van de jeugd. 

Voor de kernen van Stichtse Vecht zijn vitale winkelgebieden met bijpassend winkelaanbod heel belangrijk. 

Daarnaast kent het economisch belang ook een sterke samenhang met onderwijs en werk & inkomen.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

 De rijkswens om te komen tot regionale uitvoeringsdiensten 

 Voorontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2025 

 Harmonisatie van beleid (w.o. bestemmingsplannen, ontheffingenbeleid bestemmingsplannen, welstandnota, 

Bouwbeleidplan, huisvestingsverordening, structuur en processen ruimtelijke projecten) 

 Collegeprogramma/ coalitieakkoord 

 Contourennota Stichtse Vecht 

 Omgevingswet (2013) 

 Nieuwe volkshuisvestingswet 

 Bouwbesluit 2012 

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S 

Voor dit programma zijn veel kaderstellende beleidsnota’s te benoemen. Te denken valt aan de provinciale 

ruimtelijke structuurvisie, landschapontwikkelingsplan, in voorbereiding genomen Woonvisie, ruimtelijk 

economische visie, detailhandelsvisie, convenant bedrijventerreinen, reclamebeleid, welstandsnota en 

ontheffingenbeleid bestemmingsplannen. 

9.2 Wat willen we bereiken?  

We beschermen de diverse ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente Stichtse Vecht door het actualiseren van het 

ruimtelijk beleid en het handhaven daarvan. We willen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren door gerichte 

gebiedsontwikkeling. Inwoners van de gemeente zijn goed op de hoogte van het ruimtelijk beleid en worden 

adequaat geholpen als zij ruimtelijke ontwikkelingen willen uitvoeren. De gemeente geeft haar visie op de lokale 

woningmarkt en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Hierover worden afspraken gemaakt met de 

woningcorporaties. Het gemeentelijk vastgoed wordt beheerd of indien wenselijk verkocht. Wij waarborgen de 

veiligheid van alle bebouwing voor mens, dier en goederen door preventief en repressie toezicht te houden. 
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We willen een integraal economisch beleid ontwikkelen waarbij rekening gehouden wordt met diverse 

economische, ruimtelijke en sociale aspecten. Voorwaarde voor een goede (lokale) economie is een gezond 

ondernemersklimaat waarbij onder andere aandacht bestaat voor goede dienstverlening, het bedrijfsleven als 

partner wordt behandeld en de regelgeving voor ondernemers zoveel mogelijk beperkt wordt. Een gezond 

ondernemersklimaat draagt bij aan de leefbaarheid van de kernen, werkgelegenheid voor de inwoners en 

ontwikkeling van de jeugd. Daarnaast liggen er verschillende regionale uitdagingen zoals de bezetting van 

kantorenpanden en bedrijventerreinen evenals de ontwikkeling van de economische zone van Utrecht tot 

Amsterdam, de zogenaamde Noordvleugel. Door middel van goed ontwikkelde samenwerkingsverbanden kunnen 

de regionale uitdagingen worden opgelost. 

9.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

Ruimtelijke ordening 

In 2012 wordt veel werk gemaakt van de actualisatie van de laatste verouderde bestemmingsplannen. Hiermee 

wordt voorkomen dat vanaf 2013 geen leges mogen worden geheven voor plannen die ouder zijn dan tien jaar. 

Daarnaast wordt gewerkt aan de harmonisatie van diverse beleidsnotities zoals het beleid permanente bewoning 

recreatiewoningen en ontheffingenbeleid bestemmingsplannen. Voorts bestaat het voornemen een 

economisch/sociaal/ruimtelijke visie te ontwikkelen. 

Stedelijke vernieuwing 

De stedelijke vernieuwing is erop gericht om de kernen meer ruimtelijke kwaliteit en meer uitstraling te geven. Het 

gaat daarbij om herstructurering van oudere buurten en wijken, het verbeteren van de wegenstructuur, het 

uitbreiden en opknappen en beter benutten van de groenvoorzieningen, het vernieuwen van de sociale 

infrastructuur op gebied van onderwijs, zorg, welzijn en cultuur, investeringen in de winkelcentra en een betere 

benutting van de dorpscentra. Hierbij moet telkens bekeken worden of de economische vooruitzichten in 

combinatie met de ruimtelijke mogelijkheden aanleiding geven tot aanpassingen van activiteiten en projecten. Bij de 

woningbouw is de aandacht hoofdzakelijk gericht op inpassing. Het verkrijgen van subsidies (ISV-3) is een 

voornaam aandachtspunt bij ruimtelijke projecten waar stedelijke vernieuwing een rol speelt. 

Volkshuisvesting 

In de eerste helft van 2012 wordt de woonvisie afgerond, waarin vraag en aanbod op de woningmarkt en 

doelgroepenbeleid centraal staan. Onderwerpen als wonen door de generaties heen en duurzaamheid komen 

daarbij ook aan de orde. Over volkshuisvestingsbeleid en de leefomgeving worden prestatieafspraken gemaakt met 

de woningcorporaties. Harmonisatie vindt onder meer plaats van de Huisvestingsverordening. 

Woningexploitatie 

Onder dit programma valt ook het beheer- en de exploitatie van een aantal woningen in gemeente eigendom als 

ook het marktmeesterhuisje in Maarssen. Uit het nu in ontwikkeling zijnde strategisch vastgoedbeheerplan zal de 

strategische waarde van dit vastgoed moeten blijken en wordt er een keuze gemaakt of het eigendom al dan niet 

behouden blijft.  

 

Woonruimteverdeling 

Een onderdeel van het programma voor Wonen is de afhandeling van de aanvragen voor woonurgentie. De 

werkzaamheden rondom het toekennen van woonurgenties zijn uitbesteed aan de Stichting het Vierde Huis. De 

uiteindelijke besluitvorming over de woonurgentieaanvragen vindt plaats in de Stichting Urgenties West Utrecht 
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(SUWU). In deze commissie zit een aantal deelnemers van de gemeenten in de regio Utrecht West. Tegen het 

besluit van de commissie is bezwaar en beroep mogelijk. 

Handhaving 

De integrale handhaving en toezicht (al dan niet met de samenwerkende partners) zal geschieden op basis van het 

nieuwe handhavingsprogramma, zoals dat in 2012 wordt vastgesteld,  met een duidelijke prioritering op beleid en 

onderwerp. Voorts zal worden ingezet op het vergroten van het naleefgedrag bij burgers en bedrijven. De 

beschikbare instrumenten bestaan preventief uit informatievoorziening en vergunningverlening. Repressief hebben 

wij de beschikking over bestuursdwang en dwangsommen.  

Vergunningen 

In 2012 zullen de inspanningen zijn gericht op het versterken van het klant- en vraaggericht werken in het 

vergunningenproces, door innovatie en kwaliteitsverbetering. Wij initiëren samenwerking met de burger om tot 

interactie en vlotte afhandeling te komen.  

Economie  

Het voornemen bestaat om een economisch/sociaal/ruimtelijke visie op te stellen, met daarin aandacht voor de 

bereikbaarheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen en relevante economische ontwikkelingen. 

Stimuleren van een gezond ondernemersklimaat 

Dit zal langs meerdere wegen gaan geschieden. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan een verbeterde 

dienstverlening aan het bedrijfsleven (ondernemersloket, samenwerkingsverbanden, 10-punten actieplan Stichtse 

Vecht). Het stimuleren van duurzame bedrijvigheid zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Voorts het vergroten van economische zelfredzaamheid voor 

onze inwoners, het stimuleren en behouden van bedrijvigheid en promotie van de gemeente. 

Regionale uitdagingen oplossen door samenwerkingsverbanden  

Stichtse Vecht participeert in het convenant herstructurering bedrijventerreinen BRU en Utrecht-West. In 2012 zal 

een keuze worden gemaakt met betrekking tot een van deze samenwerkingsverbanden. Voorts wordt regionale 

samenwerking gezocht in het kader van de ‘Noordvleugelgedachte’. Voor de problematiek van de leegstaande 

kantoorpanden ( Maarssen landelijk hoogste percentage leegstand 43%) worden een visie en strategie ontwikkeld.  
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EFFECT- EN PRESTATIE-INDICATOREN 

E/P: geeft aan of de indicator een effect- of prestatie-indicator is. 

 

9.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 

1.000) 

2011 
(na wijziging) 

2012 2013 2014 2015 

LASTEN      

Interne doorbelastingen 4.697 4.509 4.495 4.464 4.398 

Overige lasten 1.664 1.303 1.315 1.318 1.318 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 6.360 5.811 5.810 5.781 5.766 

      

Baten 4.092 3.005 2.984 2.963 3.297 

Nieuw beleid      

Totaal baten 4.092 3.005 2.984 2.963 3.297 

       

Resultaat voor bestemming      

Mutaties reserves      

Toevoeging aan reserves 266 279 288 288 288 

Onttrekking uit reserves 150 30 30 30 30 

       

Resultaat na bestemming 2.384 3.056 3.084 3.075 2.676 

LASTEN 

Algemeen  

In het begrotingsjaar 2011 is een dekkingsplan opgesteld om de begroting 2011 sluitend te krijgen. Hiervan maakte 
een incidentele korting van 5% op beïnvloedbare lasten onderdeel uit. 

Voor het begrotingsjaar 2012 is dezelfde incidentele korting van 5% op de beïnvloedbare lasten toegepast. Dit 
verklaart grotendeels het verschil in de lasten tussen het jaar 2012 en de jaren 2013 e.v.  

 Overig 

Gedurende het begrotingsjaar 2011 zijn incidentele budgetten toegevoegd betreffende: 

-       toezicht en handhaving van grote projecten (€ 75.000);  

                                                           
4 Het streven richt zich op het verkorten van de termijnen van vooral de uitgebreide procedure. 

Kengetallen en prestatie-indicatoren E/
P 

Bron Nulmeting 2012 2013 2014 2015 

         
reguliere omgevingsvergunning verleend 
binnen acht weken P  

 8 weken 8 weken pm pm 

uitgebreide omgevingsvergunning 
verleend binnen 26 weken 

P   
26 

weken 
204 

weken 
 

 

Alle bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 
actueel 

E    <1-7  
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-       verkoop gronden (€ 1.000.000, verkoop grond Oud Over).  

Deze budgetten komen niet voor in het begrotingsjaar 2012.  

 In 2012 zal het project voetgangersgebied Kaatsbaan worden afgerond, waarvoor in 2012  het restantbudget  à   

€ 15.000 is opgenomen (2011: € 95.000).  

Voor het budget bestemmingsplannen is in 2012 € 85.000 minder beschikbaar, omdat de uitgaven voor 

bestemmingsplannen zo realistisch mogelijk zijn geraamd in relatie tot het te verrichten werk.  

 Baten 

Vanwege het  kostendekkend maken van de tarieven betreffende de markten is er een stelpost opgenomen van  

€ 70.000 (Rapport Benut de schaalsprong).   

Voor de woningwetwoningen Breukelen is voor 2012 een lager bedrag aan inkomsten geraamd (€ 150.000) ten 

opzichte van 2011. Dit in lijn met de daarmee samenhangende leningenportefeuille van de voormalige gemeente 

Breukelen.  

 

9.5 Risico’s 

Ruimtelijke ordening 

Op 1 juli 2013 moet de gemeente beschikken over actuele vastgestelde bestemmingsplannen. Is dat niet het geval 

dan kunnen voor af te geven vergunningen geen leges meer worden geheven in niet actuele plangebieden. De 

huidige inzet op de actualisatieslag moet daarom tot die datum worden gehandhaafd.  

Stedelijke vernieuwing 

De gemeente participeert thans niet in risicodragend in stedelijke ontwikkelingen. Wel maakt zij in voorkomende 

gevallen kosten die binnen een grondexploitatie moeten worden afgedekt. Specifieke aandacht is nodig voor het 

project Hazeslinger in Breukelen. Als dit project (winkels-woningen) niet kan worden ontwikkeld blijft de gemeente 

mogelijk met een tekort van circa € 1,1 miljoen zitten, waarvoor nog geen dekking is aangewezen. 

Handhaving 

De personele bezetting heeft tot gevolg dat wij het ambitieniveau wat moeten temperen. Actief handhaven van 

strijdig gebruik of bouwen zonder en in afwijking van een omgevingsvergunning is daardoor niet voor de volle 100% 

mogelijk. 

Beheersmaatregelen 

Zoals aangegeven stellen wij in 2012 een handhavingsprogramma vast, met daarin de prioritering op beleid en 

onderwerp. De integrale handhaving en toezicht (al dan niet met de samenwerkende partners) zal 

geschieden op basis van dit programma en de daarin opgenomen thema’s. 
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Vergunningverlening 

Door vacatures en nog niet volledige uitgelijnde processen is het nog niet mogelijke alle bij de afdeling Veiligheid, 

Vergunningverlening en handhaving (VVH) belegde taken volledig te vervullen. Prioriteit ligt bij het binnen de 

wettelijke termijn en tijdig verlenen van Omgevingsvergunningen en (grotere) Evenementenvergunningen.  

Beheersmaatregelen 

Prioritering, beperken van de diepte van de toets (ambitieniveau). Daarnaast het ontwikkelen van medewerkers en 

het opstellen van het actieplan VVH. 
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Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 
  

Portefeuillehouder   Wethouder  Piet  Ploeg  
Producten Beheer liquide middelen en leningenportefeuille, bepaling  Algemene uitkering, 

aanslagoplegging gemeentelijke heffingen en beheer van de post onvoorzien. 
Korte omschrijving 

Dit programma omvat de zogenaamde Algemene dekkingsmiddelen die met name worden 
gevormd door de Algemene uitkering, OZB en overige  belastingen. Ook het aantrekken en 
uitzetten van geld valt onder dit programma. 

  

 

10.1 Omschrijving programma 

Dit programma richt zich op de enerzijds de financiële huishouding en anderzijds op de aanslagoplegging van 

gemeentelijke belastingen en heffingen. De producten van dit programma zijn het beheer van de liquide middelen 

en de leningportefeuille. Tevens worden de financiële consequenties van de Gemeentefondscirculaires 

beoordeeld, geanalyseerd en verwerkt in de begroting. Binnen dit programma is ook het beheer van de post 

onvoorzien opgenomen. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

 De Septembercirculaire 2011 van het Gemeentefonds is verwerkt is deze begroting.  

 Het onderzoeksinstituut Cebeon onderzoekt in 2011 de verdeling van het Gemeentefonds. In het eerste half 

jaar van 2012 zullen de nieuwe verdeelmethodes worden bepaald. Met ingang van 2013 zal het ‘nieuwe 

verdeelstelsel’ ingaan. 

 Treasurystatuut. 

 De consolidatiebalans, die is opgesteld op basis van de jaarrekeningen 2010 van de voormalige gemeenten, 

zal door de accountant worden beoordeeld en maakt onderdeel uit van het initieel onderzoek. De 

consolidatiebalans zal naar verwachting eind november 2011 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 

aangeboden. 

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S 

Op 29 maart 2011 heeft de gemeenteraad de volgende beleidsnota's en beleidsregels vastgesteld: 

 Verordening ex artikel 212 Gemeentewet ook wel Financiële verordening geheten. 

 Verordening ex artikel 213 Gemeentewet. 

 Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. 

 Nota waardering en afschrijving vaste activa gemeente Stichtse Vecht. 

 Nota reserves en voorzieningen 2011 gemeente Stichtse Vecht. 

 

In december 2011 zullen de verordeningen voor de gemeentelijke belastingen en heffingen aan de gemeenteraad 

ter vaststelling worden aangeboden.  
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10.2 Wat willen we bereiken?  

We staan voor een degelijk en solide financieel beleid. Een sluitende begroting, ook in meerjarenperspectief, 

waarbij het totaal van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten, alsmede de vermogenspositie duurzaam in 

evenwicht is. De tarieven en heffingen moeten kostendekkend zijn. Een verhoging van de OZB-opbrengsten, 

behoudens indexeringen en areaaluitbreidingen achten wij onwenselijk.  

 

10.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Vermogenspositie 

Op basis van de geconsolideerde balans zullen zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen worden 

beoordeeld in relatie tot de activa. Indien nodig zullen stappen worden ondernomen om hierin evenwicht aan te 

brengen. Om risico’s te kunnen opvangen wordt gestreefd naar en afdoende omvang van het 

weerstandsvermogen. In Begroting, Bestuursrapportage en de Jaarrekening wordt de omvang van het 

weerstandsvermogen afgezet tegen de onderkende risico’s. Deze vindt u terug in de paragraaf 

‘Weerstandsvermogen’.  

 

2. Adequate financiële huishouding 

Binnen de adequate financiële huishouding wordt zo goed mogelijk geanticipeerd op de fluctuaties in de  

gemeentelijke uitgaven en inkomsten. Tijdelijke fluctuaties zullen, voor zo ver mogelijk gelet op de kasgeldlimiet, 

worden opgevangen via tijdelijke financieringsvormen (kasgeldleningen). Voor voorziene fluctuaties op de langere 

termijn en overschrijdingen van de kasgeldlimiet worden lange financieringsmiddelen aangetrokken.  

3. Verantwoorde ontwikkeling gemeentelijke belastingen en heffingen 

Uitgangspunt is een volledige kostendekking van gemeentelijke heffingen waarbij eerst wordt gekeken naar de 

kostencomponent. Jaarlijks wordt in november de begroting van het volgende jaar vastgesteld. Deze begroting 

dient ter vaststelling van de kaders voor de uitgaven en de inkomsten. Deze kaders worden vervolgens gehanteerd 

bij de vaststelling van de verordeningen van gemeentelijke belastingen en heffingen in december. 
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Totaal Financierings- en dekkingsmiddelen 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2011               2012              2013              2 014              2015 

Lasten      

Interne doorbelastingen 1.355 429 428 427 425 

Overige lasten 974 4.027 4.616 5.240 5.780 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 2.328 4.456 5.044 5.666 6.205 

      

Baten 66.927 68.642 67.599 67.057 64.836 

Nieuw beleid      

Totaal baten 66.927 68.656 67.599 67.057 64.836 

       

Resultaat voor bestemming      

Mutaties reserves      

Toevoeging aan reserves 1.166 1.163 1.163 1.163 1.163 

Onttrekking uit reserves 2.366 941 678 610 610 

       

Resultaat na bestemming 65.799- 63.965- 62.070- 60.838- 58.079- 

LASTEN 

Rentekosten 

Zoals ook in de Bestuursrapportage najaar 2011 is opgenomen is de gemeente Stichtse Vecht vanuit de voormalige 

gemeenten geconfronteerd met een bedrag van ruim € 11 miljoen aan te betalen nota’s. Ter financiering hiervan is 

in eerste instantie gekozen voor kasgeldleningen. Ter voorkoming dat voor de derde achtereenvolgende kwartaal  

de kasgeldlimiet zou worden overschreden is in augustus 2011 een langlopende geldlening aangetrokken, groot 

€10 miljoen.   

Ter financiering van een aantal investeringen, waaronder Automatisering, MFA Bisonspoor, scholen en 

geluidswerende maatregel A2, is in augustus 2011 een tweetal langlopende geldleningen afgesloten tot een 

totaalbedrag van €19 miljoen. Vanuit de analyse van de totale financieringspositie van Stichtse Vecht volgt dat voor 

2012 rekening dient te worden gehouden met een stijging van de rentekosten met € 1,3 miljoen.  

Daarnaast is uit deze analyse gebleken dat de in het rapport ‘Benut de schaalsprong’ opgenomen besparing op de 

rentetoerekening van € 0,59 miljoen vooralsnog niet kan worden gerealiseerd.  

Omdat dit beeld afwijkt van hetgeen ten tijde van Voorjaarsnota 2011 is aangenomen is de onlangs aangestelde 

accountant gevraagd naar een second opinion. De second opinion maakt onderdeel uit van het initieel onderzoek 

van de accountant en valt samen met het onderzoek naar de grondexploitaties, de grote projecten, reserves en 

voorzieningen (in relatie tot de onderhoudslasten kapitaalgoederen) en de herijking van de activa. Voor dit totale 

pakket wordt een plan van aanpak opgesteld dat in de loop van dit jaar ter kennisname aan de gemeenteraad zal 

worden aangeboden. 
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AU September circulaire 

In de september circulaire van het gemeentefonds is voor een bedrag van € 1.8 mln aan integratie-uitkeringen door 

het Rijk beschikbaar gesteld. Dit betreffen geoormerkte middelen die voor die bepaalde doeleinden zijn bestemd.  

Het gaat om de volgende uitkeringen tw Impuls Brede School, Nationaal Uitvoeringsprogramma, Bijzondere 

Bijstand Kwetsbare groepen, Decentralisatie AWBZ naar WMO, Versterking Toezicht handhaving Kinderopvang en 

Centra Jeugd en Gezin. Op dit moment is de benodigde inzet van de middelen niet duidelijk en zijn deze op een 

stelpost gezet. 

Tevens is een bedrag ad € 1.1 mln opgenomen om de loon- prijsstijgingen op te kunnen vangen. 

 

BATEN 

OZB   

Een bijstelling van OZB inkomsten à € 300.000. Dit  komt omdat er meer objecten zijn waarover belasting wordt 

geheven dan waar bij het opstellen van de meerjaren begroting rekening mee was gehouden. 

AU September circulaire 

De algemene uitkering stijgt ten opzichte van 2011 met € 1.676.991 naar € 51.489.500. Voor een belangrijk deel 

wordt dit veroorzaakt door de door het Rijk beschikbaar gestelde integratie-uitkering. (zie toelichting Lasten) 
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Recapitulatie totaal Lasten en Baten 

Lasten per programma  
Programma (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 

 
1. Bestuur & dienstverlening 

8.507 8.618 8.618 8.307 

 
2. Veiligheid 

7.131 7.199 7.221 7.190 

 
3. Beheren  leefomgeving 

17.293 17.891 17.913 17.839 

 
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 

10.122 10.034 9.998 9.895 

 
5. Cultuur, sport en recreatie 

6.759 7.259 7.253 7.240 

 
6. Werk en inkomen 

17.868 17.415 16.895 16.543 

 
7.  Welzijn & zorg 

13.058 13.071 13.075 13.029 

 
8.  Natuur & Milieu 

12.274 12.250 12.275 12.237 

 
9. Wonen en ondernemen 

5.811 5.810 5.781 5.766 

 
Algemene dekkingsmiddelen 

4.456 5.044 5.666 6.205 

Totaal 103.279 104.591 104.695 104.251 

 

Baten per programma    

Programma (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 

 
1. Bestuur & dienstverlening 

1.247 1.225 1.225 1.225 

 
2. Veiligheid 

50 50 50 50 

 
3. Beheren  leefomgeving 

310 310 310 310 

 
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 

2.267 2.262 2.262 2.262 

 
5. Cultuur, sport en recreatie 

1.921 1.743 1.746 1.746 

 
6. Werk en inkomen 

12.325 12.005 11.521 11.232 

 
7.  Welzijn & zorg 

1.134 1.132 1.132 1.132 

 
8.  Natuur & Milieu 

12.346 12.330 12.363 12.363 

 
9. Wonen en ondernemen 

3.005 2.984 2.963 3.348 

 
Algemene dekkingsmiddelen 

68.642 67.599 67.057 64.836 

Totaal 103.247 101.640 100.629 98.504 
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Saldi per programma na resultaatbestemming 

Programma (bedragen x € 1.000)  2012 2013  2014  2015 

 
1. Bestuur & dienstverlening 

7.260 7.393 7.394 7.083 

 
2. Veiligheid 

7.055 7.124 7.145 7.115 

 
3. Beheren  leefomgeving 

16.944 17.544 17.567 17.492 

 
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 

7.480 7.400 7.220 7.117 

 
5. Cultuur, sport en recreatie 

5.068 5.367 5.359 5.346 

 
6. Werk en inkomen 

5.543 5.411 5.375 5.312 

 
7.  Welzijn & zorg 

11.849 11.867 11.874 11.828 

 
8.  Natuur & Milieu 

281- 263- 272- 309- 

 
9. Wonen en ondernemen 

3.056 3.084 3.075 2.676 

 
Algemene dekkingsmiddelen 

63.964 62.070- 60.838- 58.079- 

Totaal -7 -2.854 -3.894 -5.578 
 

  



87 
 

 

           

Programmabegroting 2011 
                

        Paragrafen  
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Inleiding paragrafen 

Het hoofddoel van de paragrafen is de raad in staat te stellen om de beleidslijnen over de relevante beheersmatige 

aspecten en de lokale heffingen vast te stellen en om te sturen op hoofdlijnen en de kwaliteit van de controle te 

bevorderen. 

Onderwerpen die nu versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een kort overzicht. De paragrafen 

geven daarmee een ‘dwarsdoorsnede’ van de begroting, steeds bezien vanuit een bepaald perspectief 

(bijvoorbeeld het risicoprofiel, de bedrijfsvoering of de kwaliteit van het openbare gebied). 

Met de onderwerpen in de diverse paragrafen is een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven 

daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op korte en lange termijn en een kader voor 

het beheer, dat voor het welslagen van de programma’s van belang is. 

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn zeven paragrafen verplicht gesteld, namelijk:  

1. Weerstandsvermogen  De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s 

2. Onderhoud kapitaalgoederen Een samenvatting van beheerplannen 

3. Financiering   Beleid risicobeheersing financiering 

4. Bedrijfsvoering   Besturing en beheersing van de organisatie 

5. Verbonden partijen  Inzicht in de relaties met derden 

6. Grondbeleid   Hoofdlijnen van het grondbeleid 

7. Lokale heffingen   Beleid op lokale heffingen 
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1. Weerstandsvermogen 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het weerstandsvermogen van de gemeente Stichtse Vecht.   

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s 

op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt.  

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit –zijnde de middelen en 

mogelijkheden die een organisatie heeft om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn, af te dekken- 

en de benodigde weerstandscapaciteit (de hoeveelheid middelen die nodig is om de risico’s op te kunnen vangen). 

Dit wordt ook wel de ratio weerstandsvermogen genoemd. Beide onderdelen van deze ratio komen in deze 

paragraaf aan de orde.  

Daarnaast geven wij een beeld van de belangrijkste risico’s, die bekend zijn binnen de gemeente en waarvoor geen 

dekkingsmaatregelen zijn getroffen in de zin van verzekeringen, voorzieningen of reserves. Dit beeld is gebaseerd 

op de risico’s zoals die bij de begroting 2011 bekend waren en geüpdate naar de kennis op het moment  van 

opstellen van de begroting 2012.   

In 2012 zal het risicomanagementbeleid verder ontwikkeld moeten worden en structurele inbedding in de 

processen moeten krijgen.  

Visie en beleid 

De gemeente Stichtse Vecht streeft ernaar een zodanig weerstandsvermogen te hebben dat zij in staat is de risico’s 

die zij bij de uitvoering van haar taken en beleid loopt te kunnen ondervangen. Naast de aanwezige 

weerstandscapaciteit en de risico’s zijn ook andere factoren van invloed op het weerstandsvermogen, bijvoorbeeld 

het aanpassingsvermogen van de organisatie en de kans dat tegenslagen zich gelijktijdig voordoen. De gemeente 

Stichtse Vecht is erop gericht  risico’s snel te signaleren en dermate flexibel te zijn dat sprake is van een groot 

aanpassingsvermogen. Een instrument dat daarbij als hulpmiddel  dient  is het (integraal) risicomanagement. 

Risicomanagement richt zich op gebeurtenissen met negatieve gevolgen  zoveel mogelijk te voorkomen (naast 

bewustwording) en de juiste sturing in de organisatie ten behoeve van het behalen van afgesproken beleidsdoelen 

te bevorderen. Door meer inzicht in risico’s kunnen betere keuzes worden gemaakt en kan tijdige bijsturing 

plaatsvinden. Tevens voldoet de gemeente daarmee aan de voorschriften vanuit de Gemeentewet en het Besluit 

begroting en verantwoording (BBV) van provincies en gemeenten.  

In het kader van het opvangen van risico’s en het bepalen van de daarvoor beschikbare weerstandscapaciteit, is de 

Algemene reserve relevant. Voorzieningen en bestemmingsreserves worden niet meegerekend vanwege de 

onderliggende verplichtingen. 

Het vaststellen van het risicomanagementbeleid en de daaruit voortvloeiende kaders hoort tot de kaderstellende 

bevoegdheden van de gemeenteraad en dient dan ook door de raad van Stichtse Vecht te worden vastgesteld. In 

dat kader zal ook aan de orde komen wat de omvang van de ratio weerstandsvermogen moet zijn. Daartoe zal ook 

een inventarisatie van de risico’s die de  gemeente Stichtse Vecht loopt en de mogelijk te treffen 

beheersmaatregelen plaats dienen te vinden.  
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De naar verwachting te lopen risico’s, het daaruit gedestilleerde risicoprofiel en de benodigde weerstandscapaciteit 

zoals u die in de voorliggende paragraaf Weerstandsvermogen aantreft zijn gebaseerd op de geïnventariseerde 

risico’s Stichtse Vecht.   

Risicoprofiel en benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van het risicoprofiel van de gemeente Stichtse Vecht. Daartoe 

dient er een beeld te zijn van de risico’s die de gemeente bij de uitvoering van haar taken loopt en de mate waarin 

maatregelen zijn getroffen om de mogelijke (veelal negatieve) gevolgen van die risico’s te reduceren.  

Het gaat dan om die risico’s die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente. 

Reguliere risico’s die zich regelmatig voordoen en die vrij goed meetbaar zijn, maken geen deel uit van deze 

paragraaf.  

Om de risico's van Stichtse Vecht in kaart te brengen, is voor de begroting 2011 gebruik gemaakt van de reeds 

bekende risico’s uit de afzonderlijke fusiegemeenten. Deze risico’s zijn voor de begroting 2012 geüpdate. Daarbij is 

gebruik gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee 

risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. In deze paragraaf worden echter alleen de 

bekende tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de bepaling van de benodigde 

weerstandscapaciteit. 

 Risico’s 
Door autonome ontwikkeling is de (meerjaren) begroting niet sluitend en/of overschrijdingen in lopende jaar. 
Rijksmaatregelen (bijv. korting op budgetten of onvoldoende middelen voor een nieuwe taak) Wijzigingen 
maatstaven (bijv. woningaantallen, bijstandgerechtigden, aantal ouderen)  

Gevolgen economische crisis : enerzijds extra bezuinigingen van het rijk en extra kosten door stijging aanvragen 
voor diverse voorzieningen (gezien open einde regelingen) 

Onvoldoende capaciteit om het toegenomen aantal leerlingen te huisvesten 

Tegenvallen opbrengsten van grondexploitaties, bijv project Hazeslinger 

Harmonisatie beheerplannen kunstwerken en gebouwen 

Uitgavenstop 2011 kan zorgen voor extra kosten in 2012 

Door herindeling ontstaan incidentele overgangskosten waarvoor het frictiebudget niet voldoende is. 

Aansprakelijkstelling gemeente 

Arbitragezaak   

Gevolgen van de vacaturestop 

 

De omvang van bovenstaande grote risico’s bedraagt  € 9 mln. De overige risico’s, bedragen € 13,8 mln.  Het totaal 

aan risico’s komt hiermee uit op een bedrag van € 22,8 mln.  

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het 

reserveren van het maximale bedrag (€ 22,8 mln.) ongewenst en onnodig is aangezien niet alle risico’s gelijktijdig 

en in hun maximale omvang zullen optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de 

risicosimulatie. 
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Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages 

Percentage Bedrag 

80% EUR 6.649.142 

85% EUR 6.851.006 

90% EUR 7.115.269 

95% EUR 7.505.744 

 

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een 

bedrag van € 7,1 mln  (benodigde weerstandscapaciteit). 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Het geheel aan middelen dat de gemeente Stichtse Vecht beschikbaar heeft om de financiële tegenvallers 

tengevolge van relevante risico's op te kunnen vangen, wordt ook wel aangeduid als weerstandscapaciteit. Deze 

weerstandscapaciteit bestaat uit twee onderdelen, de structurele en de incidentele weerstandscapaciteit.  

Structurele weerstandscapaciteit 

Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om 

tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande 

taken. Structurele middelen zijn het structureel saldo van de begroting en de onbenutte belastingcapaciteit. Voor de 

onbenutte belastingcapaciteit wordt beoordeeld of de afvalstoffenheffing en de rioolheffing 100% kostendekkend 

zijn en worden de Ozb-opbrengsten vergeleken met de zogenaamde art. 12 norm. Deze norm gaat uit van de 

rekentarieven van de inkomstenmaatstaf van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, verhoogd met 20%. In 

de begroting 2012 zijn de tarieven voor zover reeds  voor 2012 vastgesteld, kostendekkend geraamd.  
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Incidentele weerstandscapaciteit 

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te 

vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van het vrij aanwendbare deel van de reserves, de Algemene reserve en 

de raming voor onvoorziene uitgaven. Deze middelen kunnen gebruikt worden voor het tijdelijk opvangen van 

negatieve exploitatieresultaten en onvoorziene externe ontwikkelingen. Dit is het zichtbare, vrije eigen vermogen op 

de balans. Per 1 januari 2012 zal de algemene reserve naar verwachting een omvang kennen van ca. € 10,2 

miljoen. In de Voorjaarsnota is vastgesteld  de minimale omvang van de algemene reserve te stellen op € 9 mln. Het 

huidige saldo van de algemene reserve ligt dus hoger, maar alleen het voor risico’s gereserveerd deel wordt 

gerekend als weerstandscapaciteit om risico’s op te vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat ook uit 

de post onvoorzien ten bedrage van ca. € 0,2 mln. Het totaal komt hiermee uit op een bedrag van € 9,2 miljoen.  

Deze omvang is gebaseerd op de algemene reserves zoals opgenomen in de afzonderlijke begrotingen 2010, 

gecorrigeerd voor de besluitvorming ten aanzien van stortingen of onttrekkingen tot en met december 2010. De 

consolidatie van de balans moet nog plaatsvinden.   

 

Per 1 januari 2012 ziet de beschikbare weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht er als volgt uit:  

Tabel 3: Beschikbare  weerstandscapaciteit

Weerstand Startcapaciteit

Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen) EUR 9.000.000

Post onvoorzien EUR 206. 150

Totale weerstandscapaciteit EUR 9.206.150

 De geprognosticeerde stand per 31 december 2010 van de algemene reserve was  € 14,1 mln (afgerond).  

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk 

beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. 

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel 

gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De 

relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. 
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Risico's:  
 

Bedrijfsproces 
Financieel 

Imago / politiek 
Informatie / strategie 

Juridisch / aansprakelijkheid 
Letsel / veiligheid 

Materieel 
Milieu 

Personeel / arbo 
Product 

 Weerstandscapaciteit :  
 

Algemene reserve (minimum 
weerstandsvermogen) 

Post onvoorzien 

    
  

 Nieuwe weerstandscapaciteit  

 

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare 

weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 =  
EUR 9 206 150 

= 1.29 
Benodigde 
weerstandcapaciteit 

EUR 7 115 296 

De ratio weerstandsvermogen van Stichtse Vecht valt, zoals is af te leiden uit onderstaande tabel, in klasse C. Dit 

duidt op een voldoende weerstandsvermogen. 

Tabel 4: Weerstand velden 

Waarderingscijfer Ratio Betekenis 

A >2.0 Uitstekend 

B 1.4-2.0 Ruim voldoende 

C 1.0-1.4 Voldoende 

D 0.8-1.0 Matig 

E 0.6-0.8 Onvoldoende  

F <0.6 Ruim onvoldoende 

 

Deze normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) in samenwerking met 

de Universiteit Twente en biedt een waardering van het berekende ratio weerstandsvermogen. Klasse C is een 

klasse die door een groot aantal gemeenten als norm wordt gehanteerd. Bij het vaststellen van het 

risicomanagementbeleid voor Stichtse Vecht zal tevens een voorstel aan de raad worden gedaan voor de te 

hanteren ratio weerstandsvermogen.  

Daarbij merken wij op dat door de provincie Utrecht een richtgetal hanteert voor de algemene reserve van een 

gemeente tussen de € 100 en € 150 per inwoner. Afgerond betekent dit een bedrag van € 6,3 à € 9,4mln.  
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2. Onderhoud Kapitaalgoederen 
 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt het beleidskader van het in stand houden van kapitaalgoederen zoals; wegen, riolering, 

water, groen en gebouwen voor 2012 weergegeven. We beogen om met behulp van geautomatiseerde 

beheersystemen beheerplannen op te stellen voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. In deze beheerplannen 

worden het meerjarig onderhoudsprogramma, het gewenste kwaliteitsniveau en de daarbij behorende financiële 

middelen vastgelegd. Voor de gemeente Stichtse Vecht zijn nog geen actuele beheerplannen beschikbaar. Daarom 

maken wij voorlopig gebruik van de bestaande beheerplannen of andere beschikbare informatie van de voormalige 

gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. De lasten van het onderhoud van de kapitaalgoederen zijn of worden 

opgenomen in de programma’s. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een aanzienlijk deel van de 

begroting gemoeid. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET –EN REGELGEVING 

In 2011 zal een start worden gemaakt met de ontwikkeling van nieuwe beheerplannen voor de gemeente Stichtse 

Vecht. De doelstelling is dat voor alle voorzieningen in de openbare ruimte actuele beheerplannen beschikbaar zijn. 

Wat willen we bereiken? 

 Bij kapitaalgoederen is het niveau van onderhoud direct gekoppeld aan het beschikbaar gesteld budget.  

1. WEGEN  

Het onderhoud van wegen omvat het onderhoud van de verharde wegen zodat deze aan de technische en 

functionele doelstellingen voldoen. Het beheerplan werkt volgens het principe van rationeel wegbeheer en is een 

vereenvoudigd model van de werkelijkheid. Daarbij worden drie onderdelen onderscheiden:  

 Inventarisatie van alles wat aanwezig is 

 een pakket van normen inzake maatregelen en prijzen 

 de kwaliteitscijfers. 

Het beheerplan vormt de basis voor het opstellen van de onderhoudsbestekken. Bij het maken daarvan wordt exact 

bepaald welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd  en in welke omvang. In 2011 zijn in het kader van de 

Harmonisatie alle wegen in de gemeente samengevoegd en ingevoerd in één beheerpakket. Dit vormt de basis om 

eind 2011 een nieuw beheerplan wegen 2012-2016 op te stellen met het hierbij benodigde financiële middelen. 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

Het planmatig onderhoud van de wegen is gebaseerd op het beheerplan wegen. Op basis van deze actualisatie 

moet rekening gehouden worden met de lasten van het groot onderhoud door het vormen van een voorziening 

groot onderhoud wegen en met de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen gedurende de meerjarenperiode  

voor het uitvoeren van rehabilitatiewerkzaamheden (levensduurverlengende maatregelen). 

Wat willen we bereiken?  

Goed onderhouden wegen waarbij de onderstaande zaken centraal staan: 
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- Duurzaamheid: inzake vlakheid, zetting en afwatering 

- Veiligheid: mate van voorkomen van ongevallen met letsel en/of materiële schade 

- Bereikbaarheid: mate van voorkomen van congestie (files) 

- Leefbaarheid: mate van geur-, geluid-, licht- en trillingshinder voor de omgeving 

- Comfort: mate van gemak voor de weggebruiker 

- Aanzien: mate van aantrekkelijkheid voor weggebruiker en/of de omgeving  

Wat mag het kosten? 

Om de lasten in de begroting geleidelijk op te vangen, wordt gewerkt met een voorziening ‘Groot onderhoud wegen’ 

en met het beschikbaar stellen van investeringskredieten voor de rehabilitatiewerkzaamheden 

(vervangingsinvesteringen). Deze werkwijze sluit ook aan bij de voorschriften van het Besluit begroting en 

verantwoording (BBV) dat de kosten van groot onderhoud dat niet levensduurverlengend is, niet geactiveerd 

mogen worden. Met de kapitaallasten van de jaarlijks benodigde kredieten wordt rekening gehouden in de 

meerjarenramingen. Bij rehabilitatie worden nieuwe materialen gebruikt, waardoor er sprake is van verlenging van 

de levensduur van de weg. 

De meerjaren begroting is nog gebaseerd op de gegevens vanuit de voormalige gemeenten. De gevolgen voor 

meerjaren begroting zullen eind 2011 betrokken worden bij  het vaststellen van het nieuwe beheerplan wegen 

2012-2016.  

 

2. KUNSTWERKEN  

Onder kunstwerken worden verstaan tunnels, viaducten, vaste bruggen, duikers, (aanleg)steigers, grondkeringen 

enzovoort.  Daarnaast  kent  Maarssenbroek diverse fly-overs( fietsovergangen over de rondwegen) alsmede 

daarbij gelegen betonnen trappen die naar bushalten leiden. Het gaat om vele honderden kunstwerken.  

In het najaar 2011 is in het kader van de Harmonisatie gestart om alle kunstwerken in de gemeente samen te 

voegen in een beheerplan. De resultaten hiervan worden in 2012 opgenomen in geactualiseerde meerjaren 

onderhoudsplannen.  

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

Om de staat van de kunstwerken vast te stellen voeren we regelmatig inspecties (op slijtage en schade) uit.. De 

rapportage van de schadebeelden met bijkomende onderhoudskosten en de geschatte resterende levensduur van 

de objecten moet een reëel beeld geven over het bedrag dat de komende jaren nodig is voor een goed beheer.  

Begin maart 2011 heeft VROM inspectie alle kunstwerkenbeheerders van Nederland met een duidelijke boodschap 

aangeschreven, omdat uit onderzoek blijkt, dat beheerders over het algemeen te weinig inzicht hebben in de 

constructieve veiligheid van de door hen beheerde objecten. De kunstwerken worden uiteindelijk ingedeeld in drie 

constructieve veiligheidsklassen, te weten: gering, matig of groot. Om als beheerder aan deze zorgplicht te voldoen 

wordt aanbevolen bij een gering risico eenmaal per vijf jaar te inspecteren en bij matig risico regelmatig te 

inspecteren.    
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Wat willen we bereiken?  

Het doel is om  veilige verkeersroutes in stand te houden, een vrije doorgang voor de scheepvaart te garanderen 

alsmede de waterhuishouding op peil te houden. Hiervoor is het noodzakelijk om de kunstwerken goed te 

onderhouden waarbij veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, comfort en toonbaarheid centraal staan.  

Bij de uitvoering van werkzaamheden worden de standaard RAW-bepalingen toegepast. Deze bevatten technische 

richtlijnen voor de grond-, wegen-, en waterbouw waar de werkzaamheden aan moeten voldoen.  

Wat mag het kosten? 

Uit de inventarisatie van de kunstwerken in 2011 is gebleken dat het beschikbare onderhoudsbudget  van de 

kunstwerken mogelijk onvoldoende is. Begin 2012 zal op basis van de geactualiseerde meerjaren 

onderhoudsplannen blijken welke bedragen minimaal noodzakelijk  is om de kunstwerken in de nieuwe gemeente 

op het door het gemeentebestuur vast te stellen niveau te onderhouden.   

 

3. OPENBARE VERLICHTING  

Het onderhoud van de openbare verlichting (OV) vindt plaats op basis van het beleidsplan OV en het beheerplan 

OV. Het omvat het onderhoud van lichtmasten en armaturen, zodat het verlichtingsniveau op het gewenste niveau 

blijft. 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

De masten en armaturen zijn geen eigendom van de gemeente, maar worden geleased. In het leasecontract 

openbare verlichting (OV) zijn het onderhoud, de elektriciteit en de afschrijvingen van de masten en armaturen 

opgenomen. 

Wat willen we bereiken?  

Het doel is de openbare verlichting (OV) op een dusdanig niveau te brengen en te behouden dat veilig gebruik - 

zowel in verkeerstechnisch opzicht als sociaal - van de wegen en leefomgeving is gewaarborgd. 

4. WATERHUISHOUDING  

De gemeente beheert o.a. oevers voorzien van een kunstmatige oeverbescherming en soms gecombineerd met 

een forse grondkerende functie. Daarnaast  is er ook de natuurlijke oever die met de wegberm wordt beheerd. Het 

onderhoud richt zich met name op het maaien van de watergangen, de bermen, het schoonmaken van duikers en 

het baggeren van watergangen. Beheerplannen worden geharmoniseerd dan wel opgesteld. 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

Om op termijn kosten te besparen, wordt overwogen om in de gedeelten van de gemeente zonder beschermd 

dorpsgezicht, dakpanbeschoeiingen vervangen door minder onderhoudsintensieve afscheidingen. Eerst moet er 

echter voor worden gezorgd dat voor alle oevers een aanvaardbare staat van onderhoud wordt bereikt.  

Wat willen we bereiken?  

De watergangen in de gemeente Stichtse Vecht moeten voldoende diep zijn, het juiste waterpeil hebben en van 

goede kwaliteit zijn. Ze moeten ten minste voldoen  aan de minimale bepalingen van de waterschappen. 

De waterwegen in beheer van de gemeente dienen te voldoen aan de richtlijnen gesteld door de 

hoogheemraadschappen, ten aanzien van de berging en doorstroming vastgelegd in de keur.  
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5. GROEN  

 Op basis van het groenbeleidsplan is een zijn groenbeheerplannen opgesteld. Daarin is concreet aangegeven 

welke uitgangspunten gelden voor het onderhoud  op de betreffende locaties. Het groenbeheerplan vormt de basis 

voor de uitwerking in de diverse onderhoudsbestekken.  

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

De inzet is om het onderhoud op een aanvaardbare wijze uit te voeren, gericht naar de seizoenen en de regelgeving 

voor de flora en fauna. 

Wat willen we bereiken?  

Het doel is functioneel openbaar groen met een aanvaardbaar onderhoudsniveau. Het groen is in verscheidene 

functies ingedeeld, waarbij elk van deze functies eigen kwaliteits- en onderhoudsaspecten hebben.  

6. SPEELTERREINEN  

 Stichtse Vecht zorgt dat de speelplekken en speeltoestellen  voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.  

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

De speelvoorzieningen dienen te voldoen aan de Europese regelgeving die is vermeld in het Attractiebesluit. 

Recentelijk zijn de normen voor nieuwe speeltoestellen aangescherpt. 

Wat willen we bereiken?  

Het doel is om ervoor te zorgen dat er veilige en kindvriendelijke speelplaatsen zijn op geschikte locaties, binnen de 

gemeente Stichtse Vecht. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Reguliere reconstructies van speelplekken 

 

7. SPORTTERREINEN  

Bij het maken van keuzes op het gebied van sportvoorziening wordt rekening gehouden met de volgende criteria: 

 Evenwichtig sportbeleid, gericht op de toekomst; 

 Eerlijke verdeling van de middelen over de diverse takken van sport; 

 Maatschappelijke rol van de betreffende sportvereniging; 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

De bestaande buitensportaccommodaties in de voormalige gemeente Maarssen vertonen achterstallig onderhoud. 

In nauw overleg met de Sportraad is bepaald welke zaken prioriteit hebben. Daarbij is gelet op evenwicht tussen 

buitensport- en binnensport voorzieningen. 

Wat willen we bereiken?  

Het sportbeleid is erop gericht  zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te bieden een sport naar keuze te 

beoefenen tegen een aanvaardbaar tarief. Het doel is het in stand houden van functionele 

buitensportvoorzieningen die aansluiten op de behoeften van de gebruikers. 
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De accommodaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen en sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoefte van de 

gebruikers en bij de ontwikkelingen in de sport.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

Er wordt een nieuw beheerplan voor de buitensportaccommodaties opgesteld voor de komende 5 tot 10 jaar.  

In 2012 wordt onderzoekt van welke (sport)accommodaties het dagelijks beheer kan worden overgedragen aan de 

gebruikers en de consequenties hiervan. Tevens wordt het Maarssens model onderzocht . Dit betekent,  het 

privatiseren van de binnensport  waarbij de gemeente eigenaar van de grond en de opstallen blijft en optreedt  als 

vastgoedmanager. Het beheer en de exploitatie wordt gedaan door een externe partij, zoals Sportfondsen 

Nederland (collegeprogramma);  

8. GEBOUWEN  

Onderwijsgebouwen 

De zorg voor het beheer en onderhoud van de schoolgebouwen ligt primair bij de schoolbesturen. De gemeente 

heeft de zorg voor het voorzien in de middelen ten behoeve van groei of aanpassing in de ruimtebehoefte van 

scholen en vervanging van accommodatie(onderdelen). De schoolbesturen kunnen jaarlijks aanvragen doen in dit 

kader (jaarlijks programma Onderwijshuisvesting). De gemeente besluit (op basis van vastgestelde criteria en 

urgentie) in overleg met de schoolbesturen of en op welke wijze de aanvragen gehonoreerd worden.  

Structureel beheer en onderhoud 

Het meerjarige (technische) onderhoud van de onderwijsgebouwen, gebouwen voor sport, welzijn, cultuur en 

kinderopvang en verhuurpanden wordt, enkele uitzonderingen daargelaten, door de gemeente verzorgd en 

bekostigd. Voor het inzicht in de toekomstige kosten daarvan zijn per gebouw  meerjarenonderhouds 

-(beheer)plannen opgesteld. 

Er is sprake van achterstallig onderhoud, waarvan de omvang en de wijze waarop dit zal worden weggewerkt  in 

2011 in beeld zal worden gebracht. 

Actuele ontwikkelingen, wet- en regelgeving 

In 2011 starten we met het actualiseren van de afzonderlijke meerjarenonderhoudsplannen 2011 voor alle 

gebouwen. 

De voormalige gemeente Breukelen, Loenen en Maarssen hebben zich samen met de schoolbesturen 

gecommitteerd aan de regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven( SLOK)-regeling om binnen een termijn van 

vier jaar energiebesparende maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren aan eigen gebouwen. In 2010 is een plan 

van aanpak opgesteld. Uitgangspunt is, dat de lasten van de noodzakelijke investeringen worden terugverdiend 

door lagere exploitatielasten. 

Wat willen we bereiken?  

 Omvang en kwaliteit onderhoud op peil en 

 Beheersbare kosten beheer en onderhoud 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Verbetering onderhoudsniveau, verminderen achterstallig onderhoud,  

 Planmatige uitvoering onderhoud 

  Vastgoedbeheersysteem 

 Actualiseren meerjaren onderhoud(beheer)plannen.  

Wat mag het kosten? 

Nu al is bekend dat het beschikbare budget voor onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (exclusief onderwijs) 

onvoldoende is. Op basis van de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen moet berekend worden, welke 

bedragen minimaal noodzakelijk zijn om de gemeentelijke gebouwen in goede staat te houden.  

9. RIOLERING  

Het onderhoud van de riolering wordt volgens het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2012-2016 

uitgevoerd. Het omvat onderhoud, reparatie, renovatie en vervanging van rioleringswerken, zoals hoofdriool, 

bergbezinkbassins, bergbezinkleidingen, kolken, pompen/gemalen en overstorten. 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

De invoering van de Waterwet en de wet Gemeentelijke watertaken legt de gemeente, naast de zorgplicht 
afvalwater,  twee extra zorgplichten op: 

 Beheer van afvloeiend hemelwater in stedelijk gebied 

 Beheren van het grondwaterpeil in stedelijk gebied (o.a. drainagesysteem) 

Om deze verbrede watertaak te bekostigen is de wettelijke grondslag voor de verbrede rioolheffing mogelijk 

gemaakt. Dit is verwerkt  in het (verbreed) GRP 2012-2016. 

Wat willen we bereiken?  

Het doel is om aan de drie zorgplichten te voldoen door zorg te dragen: 

 Voor een goed functionerend afvoerstelsel van afvalwater en hemelwater en 

 het in stand houden van een verantwoord grondwaterniveau voor verschillend grondgebruik  

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Het uitvoeren van milieumaatregelen, zoals afkoppelen van hemelwater in bestaande gebieden. 

 Uitvoering renovatie / vervangingsinvesteringen volgens het vGRP 2012-2016 

 Uitvoering monitoring- en meetplan (jaarlijks) 

 Reguliere werkzaamheden (reinigen, klachtenafhandeling, renovatie/onderhoud/vervanging van hoofdriool, 

pompen en gemalen) 

 Het harmoniseren van de rioolbeheerplannen (geautomatiseerd) 
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3. Financiering  
 

Inleiding 

De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) geeft kaders voor het inrichten van de treasury. De wet is 
op 1 januari 2001 in werking getreden en – na evaluatie – per 1 januari 2009  geactualiseerd. 

Doelstelling van de Wet FIDO: het bevorderen en transparant maken van het gemeentelijke financiering- en 
treasurybeleid.  

Binnen de kaders van de Wet FIDO is de gemeenteraad verantwoordelijk voor het creëren van voorwaarden om de 
treasury te kunnen uitvoeren. 

TREASURY 

Definitie: het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële 

vermogenswaarden, de financiële geldstromen én de hieraan verbonden risico’s. 

De paragraaf bevat specifieke beleidsvoornemens op het gebied van treasury voor het begrotingsjaar 2011. De 

hierna geformuleerde doelstellingen worden in de jaarrekening 2011 getoetst aan de uiteindelijk behaalde 

resultaten.  

TREASURYSTATUUT GEMEENTE STICHTSE VECHT 

De Wet FIDO bepaalt dat gemeenten over een treasurystatuut dient te beschikken.  In relatie tot de gewijzigde Wet 

FIDO per 1 januari 2009 bleek geen van de fusiegemeenten te beschikken over een geactualiseerd treasurystatuut.  

In relatie tot het gestelde in de Wet FIDO werd in afwachting van de totstandkoming van het treasurystatuut 

Gemeente Stichtse Vecht besloten het treasurystatuut Gemeente Maarssen op hoofdlijnen aan te passen tot een 

‘voorlopig’ statuut voor de gemeente Stichtse Vecht.   

Lopende het begrotingsjaar 2011 is een aanvang genomen met het opstellen van een nieuw en geactualiseerd 

treasurystatuut dat zal voldoen aan de – per 1 januari 2009 – gewijzigde wet– en regelgeving (Wet FIDO en de 

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden). Het nieuwe treasurystatuut Gemeente Stichtse Vecht zal 

naar verwachting bij aanvang van het begrotingsjaar 2012 geïmplementeerd worden.  

FINANCIERING 

Binnen de gemeentebegroting lopen baten en lasten synchroon, dat wil zeggen: over het  begrotingsjaar gemeten 

zijn de gemeentelijke baten en lasten in evenwicht. Dit betekent niet dat er gedurende het begrotingsjaar geen 

sprake kan zijn van een tijdelijk tekort op óf overschot aan liquide middelen.  

Indien er lopende het begrotingsjaar 2012 een tijdelijk liquiditeitstekort ontstaat, zal er – met inachtneming van de 

kasgeldlimiet – een kortlopende geldlening worden aangetrokken. Indien er  sprake is van een tijdelijk 

liquiditeitsoverschot, zullen de tijdelijk overtollige liquide middelen risicomijdend worden belegd overeenkomstig de 

criteria beschreven in het treasurystatuut Gemeente Stichtse Vecht. Bedoelde transacties worden op de geldmarkt 

afgesloten.  

 Ingeval de liquiditeitstekorten van structurele aard zijn óf indien het volume van de tekorten de kasgeldlimiet 

structureel dreigt te overschrijden, moet er een (langlopende) lening op de kapitaalmarkt worden aangetrokken.  
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Uit oogpunt van flexibiliteit en risicomijding zullen eventuele overtollige liquide middelen, ook indien deze een meer 

structureel karakter kennen, in het begrotingsjaar 2012 eveneens op de geldmarkt worden belegd. 

BELEIDVOORNEMENS 

Een efficiënt financieel beleid wordt gevoerd op basis van betrouwbare (financiële) informatie. Een jaar na de 

gemeentelijke herindeling is er op het gebied van treasury inmiddels veel arbeid verricht, echter er valt ook nog werk 

te doen.  

Naast optimalisering van de reguliere treasury activiteiten, zal er in het begrotingsjaar 2012 met name aandacht zijn 

voor de implementatie van het treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht, de ontwikkeling van een betrouwbare 

liquiditeitenprognose en het optimaliseren van de interne informatiestromen.  

LIQUIDITEITSPOSITIE (PEILDATUM 20 SEPTEMBER 2011) 

In financieel opzicht heeft de Gemeente Stichtse Vecht een “valse start” gemaakt. Het begrotingsjaar 2011 werd 

aangevangen met een liquiditeitentekort van € 21,0 miljoen. Daarnaast is de gemeente vanuit de voormalige drie 

gemeenten geconfronteerd met een bedrag van ruim € 11 miljoen aan te betalen nota’s. Gelet op de lage rente op 

geldmarkt werd in eerste aanleg in de liquiditeitentekorten voorzien door het aantrekken van kortlopende 

geldleningen.  

Lopende het begrotingsjaar 2011 zijn de liquiditeiten tekorten inlopen, mede als gevolg van Rijksuitkeringen en 

opbrengsten gemeentelijke heffingen. Dit bleek echter niet toereikend om – gelet op het volume van de tekorten en 

de toekomstige geplande investeringsuitgaven– de tekorten tot binnen de kasgeldlimiet terug te dringen. Ter 

voorkoming dat voor de derde achtereenvolgende kwartaal  de kasgeldlimiet zou worden overschreden is in 

augustus 2011 een langlopende geldlening aangetrokken, groot € 10 miljoen.   

 Mede ter financiering van een aantal investeringen, waaronder Automatisering, MFA Bisonspoor, scholen en 

geluidswerende maatregel A2, is in augustus 2011 een tweetal langlopende geldleningen afgesloten tot een 

totaalbedrag van € 19 miljoen. Vanuit de analyse van de totale financieringspositie van Stichtse Vecht volgt dat voor 

2012 rekening moet worden gehouden met een stijging van de rentekosten met € 1,3 miljoen.  

FINANCIERINGSBEHOEFTE 2012 

Gerealiseerde en toekomstig geplande investeringen hebben geleid tot een substantiële toename van de 

boekwaarde op de vaste activa. In combinatie met een afname van de vaste financieringsmiddelen, vanwege 

aflossingen, moet voor de komende jaren rekening worden gehouden met het aantrekken van langlopende 

geldleningen om te voorzien in de financieringsbehoefte. De gemeente streeft er naar om deze 

financieringsbehoefte geleidelijk op te bouwen met verschillende looptijden, waardoor en een betere spreiding over 

de jaren heen zal gaan ontstaan. Deze wijze van financieren moet er voor gaan zorgen voor een stabiel percentage 

bij de berekening van de omslagrente.  

 

Om in de financieringsbehoefte voor 2012 te voorzien, zal –evenals in voorgaande jaren en afhankelijk van de 

renteontwikkeling– in eerste aanleg de kasgeldlimiet worden benut. Deze limiet geeft de grens aan waarmee 

tijdelijke tekorten gefinancierd mogen/kunnen worden met een kortlopende geldlening (geldmarkt). 
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BELEGGINGEN/UITZETTINGEN 2012 

De Gemeente Stichtse Vecht heeft lopende het begrotingsjaar 2012 naar verwachting niet structureel de 

beschikking over overtollige liquide middelen. Eventueel tijdelijk overtollige liquide middelen zullen in risicomijdende 

producten op de geldmarkt worden belegd. 

LENINGPORTEFEUILLE (PEILDATUM 20 SEPTEMBER 2011) 

De Gemeente Stichtse Vecht is van rechtswege de opvolger van de langlopende geld-leningen van de voormalige 

drie gemeente. Daar naast zijn lopende het begrotingsjaar 2011 drie nieuwe langlopende geldleningen 

aangetrokken.  

Bij aanvang van het begrotingsjaar 2012 bestaat de leningportefeuille van de Gemeente Stichtse Vecht uit achttien 

(laagrentende) geldleningen. Het gemiddelde rentepercentage bedraagt 3,85, gerekend over alle geldleningen met 

een rentetypische looptijd van > 2 jaar.  

Bij een restant hoofdsom per 1 januari 2012 van ruim €  73,2 miljoen zijn de rentelasten voor het begrotingsjaar 

2012 ten minste berekend op een bedrag van ruim € 2,8 miljoen. 

Geldleningen 1 januari en nieuwe 
financiering 

2011 2012 2013 2014 2015 

(Bedragen x € 1 mln)      

Breukelen 20,6 13,6 9,6 8,7  

Loenen 2,9 2,3 1,6 1,0  

Maarssen 30,1 28,3 26,5 24,6  

Totaal voorm. gemeenten 53,6 44,2 37,7 34,3  

   

Stichtse Vecht 29,0 29,0 19,0 19,0  

Totaal Stichtse Vecht   82,6  73,2  56,7  53,3  

RENTEVERWACHTING (PEILDATUM 20 SEPTEMBER 2011) 

Macro-economische indicatoren én de voortdurende vraag naar én aanbod van financiële middelen zijn (mede) 

bepalend voor de renteontwikkeling. Het renteniveau is als gevolg hiervan bij voortduring in beweging.  

De banken- en eurocrisis maakt dat voorspellingen omtrent een economisch herstel uiterst onzeker zijn. Onder 

invloed van de zwakke conjunctuur zijn de inflatieverwachtingen afgenomen als gevolg waarvan de ECB naar 

verwachting tot tenminste ultimo 2012 zal afzien van verdere renteverhogingen. 

VERWACHTINGEN VOOR DE KORTLOPENDE RENTE (GELDMARKT) 

De economische crisis heeft geleid tot een substantiële daling van de rente op de geldmarkt.  

Voor het begrotingsjaar 2012 wordt een renteniveau verwacht binnen een bandbreedte van 1,25% -  2,0%. 
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VERWACHTINGEN VOOR DE LANGLOPENDE RENTE (KAPITAALMARKT) 

De lange rentetarieven zullen naar verwachting voorlopig nog laag blijven, maar naar verwachting op lange termijn 

wat oplopen. Afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen en de gevolgen van de economische crisis, wordt voor het 

begrotingsjaar 2012 een stabilisatie van de rente op de kapitaalmarkt verwacht binnen een bandbreedte van 3,75% 

- 4,5%.  

RISICOBEHEER 

In het treasurystatuut Gemeente Maarssen wordt, binnen de kaders van de Wet FIDO, expliciet aandacht besteed 

aan financiële risico’s. Hierna wordt een toelichting gegeven op de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Daarnaast 

wordt kort ingegaan op het renterisico en andere financiële risico’s.  

Renteonzekerheid 

Een toekomstige rente is nooit exact te voorspellen, te allen tijde is er sprake van renteonzekerheid. Binnen de Wet 

FIDO wordt de renteonzekerheid voor de korte termijn uitgedrukt in de kasgeldlimiet, de renteonzekerheid voor de 

lange termijn wordt uitgedrukt in de renterisiconorm. Voor zowel de kasgeldlimiet als voor de renterisiconorm geeft 

de Wet FIDO een vast én bindend kader. 

Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet wordt uitgedrukt in een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van 8,5%, berekend over 

het begrotingstotaal. 

Berekening kasgeldlimiet 2012: 

 Begrotingstotaal   €  103 miljoen 

 Kasgeldlimiet (percentage 8,5%) €  8.75 miljoen (afgerond).  
 

Wanneer de kasgeldlimiet in drie achtereenvolgende kwartaalrapportages overschreden wordt, moet de 

toezichthouder daarvan op de hoogte worden gesteld. De gemeente moet dan in een plan van aanpak de 

toezichthouder kenbaar maken op welke wijze er toekomstig weer aan de kasgeldlimiet wordt voldaan. Als het 

liquiditeitstekort van structurele aard is, moet een langlopende geldlening (kapitaalmarkt) worden aangetrokken.  

Renterisiconorm 
De renterisiconorm heeft ten doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm wordt met 

ingang van het begrotingsjaar 2009 berekend op 20% van het begrotingstotaal (onder begrotingstotaal wordt 

verstaan: het totaal van de lasten op de programmabegroting). 

De renterisiconorm omvat het beheersen van de risico’s welke voortvloeien uit de mogelijkheid dat toekomstige 

rentelasten van het vreemd vermogen hoger zullen zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau. 

 

De renterisiconorm verplicht gemeenten spreiding in de leningportefeuille aan te brengen. Onderstaande tabel 

geeft inzicht in de berekening van de renterisiconorm. Hieruit blijkt dat de Gemeente Stichtse Vecht ook in het 

begrotingsjaar 2012 aan de renterisiconorm voldoet. 
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Renterisiconorm op begrotingstotaal 

(2012 tot en met 2015) 

  

Begrotingsjaar 

(bedragen x 1.000) 

Berekening renterisico  2012 2013 2014 2015 

1 Renteherzieningen 1.878 0 0 0 

2 Betaalde aflossing 6.386 10.943 3.291 2.730 

A Renterisico (1 + 2) 8.264 10.943 3.291 2.730 

  

Berekening renterisiconorm   

3 Begrotingstotaal 103.000 105.000 105.000 105.000 

4 Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% 

B Renterisiconorm 20.600 21.000 21.000 21.000 

  

Toetst renterisiconorm    

B Renterisiconorm 20.600 21.000 21.000 21.000 

A Renterisico 8.264 10.943 3.291 2.730 

  

  Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10 - 7)   

  12.336 10.057 17.709 18.270 

 

Kredietrisico (debiteurenrisico) 

De kredietcrisis heeft geleid tot het scherper stellen van de eisen aan de kredietwaardigheid van de tegenpartij. 

Artikel 2, lid 2 van de Wet FIDO geeft in dit verband een verwijzing naar de ministeriële regeling:“Regeling 

uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)”.  

De ratingvereisten in de Ruddo maakten tot 1 januari 2010 geen onderscheid tussen korte uitzettingen en 

uitzettingen voor langere tijd. Gelet op het feit dat financiële risico’s toenemen naarmate uitzettingen langer 

uitstaan, is er ten behoeve van uitzettingen voor langere tijd een hogere rating vereist.  

Een en ander is nader uitgewerkt in artikel 2 van de Ruddo. Het onderhavig artikel stelt criteria aan uitzettingen en 

verbintenissen met betrekking tot financiële derivaten.  

Uitzettingen en verbintenissen met betrekking tot financiële derivaten voor een periode langer dan drie maanden, 

worden slechts aangegaan met financiële instellingen die gevestigd is in een lidstaat die behoort tot de Europese 

Economische Ruimte (EER) met minimaal een AA landen–rating en kan aantonen zelf over minimaal een AA- 
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minus rating te beschikken, afgegeven door tenminste twee erkende ratingbureaus (Standard & Poor’s en/of 

Moody’s en/of Fitch). 

Voor uitzettingen voor een periode korter dan drie maanden geldt dat de financiële instelling over een 

kredietwaardigheid van ten minste een A - rating beschikt, eveneens afgegeven door ten minste twee erkende 

ratingbureaus. 

 Decentrale overheden zijn uit hoofde van hun verantwoordelijkheid verplicht om bij iedere transacties te 

controleren of juiste en volledige informatie over de creditratings beschikbaar is of is verstrekt door de tegenpartij of 

derden (intermediair). 

Liquiditeitsrisico 

In vergelijking met voorgaande jaren is er thans redelijk inzicht in de lopende en toekomstig geplande investeringen 

verkregen. In de tijd blijken ingeplande substantiële betalingen (liquiditeitsprognose) en het moment van werkelijke 

betaling niet altijd synchroon te lopen. Hiermee wordt een liquiditeitsrisico gelopen.  

Het liquiditeitsrisico wordt zoveel mogelijk beperkt door het afstemmen van treasuryactiviteiten (beleggingen) op de 

korte termijn liquiditeitsplanning.  

Koersrisico 

Het koersrisico wordt deels beperkt door een prudent beleggingsbeleid te voeren. Tijdelijk overtollige liquide 

middelen worden belegd bij een – overeenkomstig de Ruddo – tegenpartij waaraan een voldoende 

kredietwaardigheid is toegekend en in producten met hoofdsomgarantie aan het einde van de looptijd en/of in 

uitzettingen met vastrentende waarden.  

Omdat er (nog) onvoldoende inzicht is in de liquiditeitsprognose voor de middenlange termijn wordt de looptijd van 

de beleggingen of uitzettingen beperkt tot maximaal enkele maanden. 

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 

In het kader van het proces “versterking financiële functie”, zijn er inmiddels verschillende financiële 

basisprocessen zijn opgesteld, geëvalueerd en/of geactualiseerd.  

Een en ander moet organisatiebreed leiden tot meer inzicht in de financiële processen alsmede in de rol– en 

taakverdeling, inclusief verantwoordelijkheden van het team Financiën en de vakafdelingen.  
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4. Bedrijfsvoering 
 

Inleiding 

Om een kwalitatief hoogwaardige en moderne dienstverlening te bieden, gaat de gemeente uit van de criteria: 

betrouwbaar, eigentijds, bereikbaar en efficiënt. Uiterlijk in 2013 beschikt de gemeente over een 

toekomstbestendige organisatie, waarbij de klant centraal staat. 

Om dit waar te maken, is een adequate bedrijfsvoering noodzakelijk. Bedrijfsvoering omvat de onderdelen: 

personeel en organisatie, informatisering en automatisering, financiën, communicatie, juridische zaken, AO-IC, 

huisvesting en projecten, en ondersteunt de programma’s van de gemeentebegroting. 

Om de gemeentelijke organisatie voor te bereiden op de toekomst zijn in het kader van het Masterprogramma 

verschillende projecten gestart, die in onderlinge samenhang zijn/worden opgepakt. Deze projecten zijn: 

Harmonisatie,  Doorontwikkeling Organisatie, Collegeprogramma 2011 -2014, Strategische heroverweging, 

Productie op gang houden en Strategisch vermogen versterken. 

Specifieke aandachtspunten voor de komende periode zijn respectievelijk: efficiency, de huisvesting in combinatie 

met Het Nieuwe Werken (HNW). Deze vragen om heroriëntatie op bestaande werkrelaties en een professionele, 

slimme en eigentijdse manier van werken en besturen.  

Bij dit alles geldt dat de gemeente Stichtse Vecht zich nog in de opbouwfase bevindt. Dit betekent , dat de 

organisatie nog verder moet worden ontwikkeld tot een niveau dat past bij een gemeente van 63.000 inwoners. 

Zover zijn we nu nog niet, dit betekent dat we nog niet op alle punten van dienstverlening op het niveau zijn dat wij 

wensen. 

 

Personeel en organisatie  

De gemeente streeft naar een professionele, efficiënte en klantgerichte organisatie die, samen met inwoners, 

bedrijven en regionale partners vorm geeft aan een duurzame gemeente. Voor het personeel wordt in relatie tot Het 

Nieuwe Werken (HNW)- naar vernieuwende manieren van werken gezocht, opdat werk en gezinsleven beter 

kunnen worden gecombineerd.  

11De contouren van het bij de hoofdstructuur bepaalde “gekantelde directiemodel” zullen geleidelijk aan steeds 

meer vorm en inhoud krijgen. Daarnaast zijn er  ontwikkelingen die van groot 

belang zijn voor de verdere inrichting en vormgeving van de organisatie. Zoals de 

ontwikkeling van een Klant Contact Centrum, digitalisering van de 

dienstverlening, meer gebiedsgerichte benadering en de strategische 

heroverweging waarbij principiële keuzes gemaakt worden die gevolgen 

hebben op de omvang van de gemeentelijke taken en dienstverlening. Om 

deze brede context in beeld te brengen en te houden, wordt een eenvoudig 

model gehanteerd: het zogenaamde Klaver 6 model. Dit model bestaat uit 6 

interne aspecten die onderling nauw samenhangen. Deze aspecten zijn : structuur, 

cultuur, besturing, personeel, management en processen. Daarnaast wordt dit model gecompleteerd met het 

externe aspect: beleid. 
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In de voorjaarsnota 2011 is als efficiencymaatregel opgenomen dat in 4 stappen een formatiereductie wordt 

doorgevoerd van jaarlijks 2 % van de begrote loonsom te beginnen in 2012. 

 Verwacht wordt dat de organisatie aan haar primaire taakstelling kan voldoen met inachtneming van de loonsom- 

en formatiereductie zoals hieronder vermeld. Randvoorwaarde hierbij is echter wel, dat bij het realiseren van de 

doelstellingen zoals deze in de programma’s zijn opgenomen de formatie zowel kwalitatief als kwalitatief op orde 

moet zijn. Het strategisch personeelsmanagement, dat ook sterk zal inzetten op formatiemanagement, 

medewerkerkwaliteit en mobiliteit, moet hieraan bijdragen. 

 

Majeure speerpunten P&O 2012 

 Invoering van strategisch personeelsmanagement (SPM) met als doel balans aan te brengen tussen de 

organisatiedoelen en de mensgerichte doelen  (1e fase van meerjarig actieplan) 

 Implementatie en uitbouw HNW op basis van resultaten 1e pilot 

 Reductie loonsom met 2% ten opzichte van de begrote loonsom 2011  

 Doorontwikkeling van de gewenste organisatiestructuur (1e fase van meerjarig actieplan) 

 Verdere implementatie van de bestuurs- en organisatiecultuur. 

 
Prestatie-indicatoren P Bron Nulmeting 2012 2013 2014 2015 

% Reductie loonsom t.o.v.begrote 
loonsom  

P 
Voorjaars-
nota 

€ 21.127.902 
 

-2% -4% -6% 
 

-8% 
 

Informatisering en automatisering (I&A) 

De ontwikkelingen van de informatievoorziening brengt grote veranderingen met zich mee en raakt iedere 

medewerker en ieder proces binnen de organisatie. Dit maakt het van essentieel belang om op dit gebied heldere 

strategische keuzen te maken. Hierbij wordt aangesloten op het Nationaal Uitvoeringsprogramma 

Informatievoorziening (I-NUP), waarbij de gemeente op een realistische en gefaseerde wijze gebruik zal maken van 

de technologische mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van I&A. Bij de architectuur wordt gewerkt met 

landelijke standaarden. In het nog op te stellen strategisch informatieplan 2012 – 2015, inclusief projectenportfolio, 

wordt een en ander nader geconcretiseerd naar de schaal van Stichtse Vecht. 

 

Overheidsinitiatieven (Rijk) op het gebied van digitale dienstverlening, Het Nieuwe Werken (HNW)  en het “werken 

onder architectuur” bieden handvatten om de digitalisering verder op te pakken. Daar is echter wel een breed 

draagvlak en een goede verandermentaliteit voor nodig. Techniek alleen is niet genoeg! Het vergt nauwe 

samenwerking om processen te stroomlijnen, samen anders te denken en veranderingen integraal aan te pakken. 

Digitalisering raakt alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie. In de eindsituatie is sprake van een integrale 

aanpak van de dienstverlening, van front-office tot backoffice. 
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Majeure speerpunten I&A 2012 

 Ondersteunen m.b.t. inrichting en beheer van de informatiesystemen voor het Klant Contact Centrum en 

het Nieuwe Werken 

 Uitvoering fase 2 van het project Digitalisering onder andere bestaande uit het –zo nodig- herinrichten en 

digitaal maken van een aantal klantprocessen 

 Uitvoering  1e jaarschijf van het strategisch informatieplan 2012 – 2015.  

 

Financiën 

Wij staan voor een solide financieel beleid. Een sluitende begroting, ook in meerjarenperspectief, waarbij het totaal 

van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten duurzaam in evenwicht is, is essentieel. Om duurzaam evenwicht in 

gemeentelijke uitgaven en inkomsten te realiseren, is in 2011 het project “strategische heroverweging” gestart, 

waarin onder andere een herbezinning van taken is opgenomen. Eind 2011 worden de uitkomsten van de 

maatschappelijke heroverweging aan de raad ter keuzebepaling voorgelegd. In 2012 zal de verdere concretisering 

en uitwerking plaatsvinden gericht op het behalen van de financiële taakstelling. 

In 2012 en volgende jaren wordt een verdere aanzet gegeven voor het gefaseerd ontwikkelen en uitbouwen van het 

sturings- en verantwoordingsinstrumentarium. Belangrijke invalshoek hierbij is het resultaatgericht denken en 

werken. 

Majeure speerpunten Financiën 2012 

 In nauwe samenwerking met de auditcommisie implementeren van het financieel instrumentarium. 

 Nadere concretisering en uitwerking van de uitkomsten van de maatschappelijke heroverweging 

 Verdere uitbouw sturings- en verantwoordingsinstrumentarium met accent op doorontwikkeling effect- en 

prestatie-indicatoren in samenwerking met de auditcommissie. 

 
Prestatie-indicatoren P Bron Nulme

ting 
2012 2013 2014 2015 

Taakstelling heroverweging (in euro) *) P   € 6,1mln € 9,0 mln € 10,1mln 
 

€ 11,1 mln 

*) zie kadernota maatschappelijke interactieve heroverweging. 

Communicatie 

De gemeente kiest voor een transparante bestuursstijl.  

Dat betekent dat wij in onze communicatie aan de  inwoners, organisaties en bedrijven,  proactief  informatie willen 

geven,  tijdig,  adequaat  en naar behoefte van de ontvanger. We gebruiken daarbij een mix aan middelen, waarbij 

we zoveel mogelijk kiezen voor digitale kanalen.  

Bovendien willen we samen met  inwoners besturen. Dit vraagt om nieuwe verhoudingen in de 

verantwoordelijkheden tussen inwoners en overheid op het gebied van besluitvorming en betrokkenheid. Maatwerk 

is hierbij het motto. Communicatie vormt in deze context een belangrijk middel om dit interactief proces 

communicatief te ondersteunen.   
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De communicatie over Stichtse Vecht draagt bij aan een goede positionering van de nieuwe gemeente Stichtse 

Vecht, lokaal, regionaal en landelijk.  

In het nog te ontwikkelen meerjaren communicatiebeleid wordt dit nader uitgewerkt.  

Majeure speerpunten Communicatie 2012: 
 Ontwikkelen meerjaren communicatiebeleid 2012 – 2015. 

 
  

Juridisch  

Gelet op het harmonisatietraject zal de juridische basisregistratie niet per 1 januari 2012, maar per 1 januari 2013 op 

orde zijn.  Om juridisch zo veel mogelijk in control te zijn, wordt er –naast de signaalfunctie van de adviescommissie 

bezwaarschriften- gewerkt aan een plan voor de juridische kwaliteitszorg. De harmonisatie van het (strategisch)  

inkoop- en aanbestedingbeleid zal nog plaatsvinden, waarbij zo mogelijk een link wordt gelegd met de in 

voorbereiding zijnde nieuwe aanbestedingswet. 

 

Majeure speerpunten Juridisch 2012 

 Op orde brengen van de juridische basisregistratie 

 Ontwikkeling en Implementatie van juridische kwaliteitszorg 

 Harmonisatie inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 

Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) 

Om te komen tot een organisatiebreed en gestructureerd goed ingeregelde AO/IC is een groeimodel ontwikkeld 

met als uiteindelijk doel om in 2013 de AO en IC in balans te hebben.  

Majeure speerpunten AO/IC 2012 

 Focus AO op de processen: Soza, WMO PGB verantwoording, Subsidieverstrekkingen, Leerplicht, 

meldingen openbare ruimte en Planning en control-cyclus 

 Uitbreiden interne controle via toets op de processen die in 2011 als focusprocessen waren aangemerkt, 

aangevuld met de aanbevelingen vanuit de Management Letter 2011. 

 
Huisvesting 

Momenteel is de gemeentelijke organisatie verspreid over verschillende dislocaties. In het coalitieprogramma is 

opgenomen dat eind 2011 een definitief besluit wordt genomen over de centrale huisvesting, waarbij als 

randvoorwaarden gelden:  

- huisvesting dient een efficiencyvoordeel op te leveren, dit maakt onderdeel uit van de bijdrage die de 

gemeentelijke huishouding aan de strategische heroverweging dient te leveren;  

- zorgvuldige afwikkeling van de eventueel te verlaten gebouwen 

- bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 
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De nieuwe huisvesting van de organisatie is nauw verweven met de verdere digitalisering van de dienstverlening en 

de invoering van Het Nieuwe Werken (HNW). De mate waarin HNW wordt doorgevoerd is namelijk van grote 

invloed op de ruimtebehoefte. Ook zijn er dwarsverbanden met de projecten Strategische Heroverweging en 

Doorontwikkeling Organisatie. 

 

Majeur speerpunt huisvesting 2012 

 Afhankelijk van positieve besluitvorming door raad, het  verder oppakken/uitwerken van de 

(plan)voorbereiding voor een centrale huisvesting van de gemeentelijke organisatie, rekening houdende 

met de ervaringen van de  pilot HNW en de uitkomsten van de projecten Strategische Heroverweging en 

Doorontwikkeling Organisatie. 

 

Projecten 

Projectmatig werken wordt steeds belangrijker om flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de zich snel 

veranderende omgeving. Binnen de gemeente zijn vele (majeure) projecten in uitvoering en in voorbereiding, zoals 

projecten van het Masterprogramma en diverse majeure ruimtelijke projecten. Het projectmanagement vindt plaats 

vanuit de lijn. De projecten worden eind 2011/ begin 2012 aan de (huis)accountant voorgelegd voor een second 

opiniun. Om te toetsen of de gemeentelijke projecten kwalitatief en financieel-economisch op adequate en 

rechtmatige wijze worden uitgevoerd, vindt periodiek een projectaudit plaats. 

 

Majeur speerpunt Projecten 2012 

 In 2012 zal een algemene projectaudit plaatsvinden met als doel te bezien of de projecten worden 

uitgevoerd conform de principes van het projectmatig werken van Stichtse Vecht. Hierbij zal bijzondere  

aandacht worden geschonken aan de financieel-economische - en de risicobeheersing. 

Kengetallen en prestatie-indicatoren P Bron Nulmeting 2012 2013 2014 2015 

Aantal projectaudits    1 0 1 
 

0 

 

Harmonisatie beleid en regelgeving 

Ter afwikkeling van het fusietraject moet conform de Wet algemene regels herindeling uiterlijk op 1 januari 2013 het 

beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen geharmoniseerd zijn. In 2010 

en 2011 is op dit vlak al veel werk verzet en ook in 2012 vraagt dit om een substantiële krachtsinspanning. Bij de 

uitwerking wordt rekening gehouden met de effecten van het project Strategische heroverweging.  

Majeur speerpunt Harmonisatie 2012 

 Harmonisatie van resterend beleid en regelgeving in synchroniciteit met de effecten van de 
maatschappelijke heroverweging en de efficiencymaatregelen 
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Doelmatigheid en doeltreffendheid 
 
Majeur speerpunt Doelmatigheid/Doeltreffendheid 2012 

 In 2012 wordt één nader te benoemen organisatie-eenheid getoetst op doelmatigheid en doeltreffendheid. 
 

Kengetallen en prestatie-indicatoren P Bron Nulmeting 2012 2013 2014 2015 

Aantal onderzoeken D&D     1 1 1 1 

 

Wat mag het kosten?  

Omschrijving (bedragen x € 

1.000) 

2011 
(na wijziging) 

2012 2013 2014 2015 

LASTEN      

Interne doorbelastingen 23.690 23.192 23.065 22.934 22.829 

Overige lasten 36.146 34.724 35.600 35.433 34.532 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 59.836 57.916 58.664 58.366 57.360

      

Baten       59.836       57.916       58.664       58.366       57.360 

Nieuw beleid      

Totaal baten       59.836      57.916      58.664      58.366       57.360

       

Resultaat voor bestemming      

Mutaties reserves      

Toevoeging aan reserves      

Onttrekking uit reserves      

       

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0 

LASTEN 

Formatie reductie 

Vanuit de strategische heroverweging is in het kader van efficiency een formatiereductie van 2% in 2012 oplopend 

tot 8 % in 2015 afgesproken. Dit geeft de volgende financiële afwijking: 

      

 

                        

 

  

2012 2013 2014 2015

428.000 855.000 1.283.000 1.711.000 
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Stijging personele premies en lasten 

Hoger personeelslasten van € 300.000. In verband met de vergrijzing stijgen de FPU lasten. Tevens een toename 

van andere toeslagen premies en personeelsgerelateerde kosten.  

 

Efficiency Informatisering en automatisering  

In het kader van efficiency wordt gekeken naar een besparing op informatisering en automatisering. Hiervoor is een 

structurele besparing van € 177.000 ingeboekt. Gekeken wordt naar de mogelijkheden van insourcing van het ict 

beheer.  

 

Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP)  

Vanuit het Rijk wordt via de september circulaire van het Gemeentefonds extra geld beschikbaar gesteld voor de 

investeringen i-NUP (Nationaal uitvoeringsplan voor dienstverlening). De extra investering vanuit het Rijk was 

gepland in 2015. Maar dit is naar voren gehaald en via een kasschuif beschikbaar gesteld. Vanaf 2011 tot en met 

2014 is € 93.000 per jaar beschikbaar.  

Op dit moment wordt onderzocht hoe de extra financiering voor investeringen voor digitale dienstverlening ingezet 

kunnen gaan worden voor 2012 en verder. Het budget staat daarom op de stelpost in het programma Financiering 

en dekkingsmiddelen. Een plan van aanpak zal aan de raad gepresenteerd worden om over dit budget te kunnen 

beschikken. 
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5.  Paragraaf Verbonden partijen  

Inleiding 

De paragraaf Verbonden partijen handelt over samenwerkingsvormen van de gemeente Stichtse Vecht met andere 

partijen, waarin de gemeente een bestuurlijk  én een financieel belang heeft.  

Het hebben van een bestuurlijk belang houdt in, dat er sprake is van zeggenschap, door vertegenwoordiging of 

door stemrecht. Van een financieel belang is sprake als: 

 de gemeente  aan de verbonden partij een bedrag beschikbaar stelt en dit bedrag niet verhaalbaar is als de 

verbonden partij failliet gaat of  

 als er voor een bepaald bedrag aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet 

nakomt. 

Het gaat dus specifiek om de combinatie van financiële én bestuurlijke inbreng. Het gaat dus niet alleen om 

deelnemingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, maar om alle denkbare privaatrechtelijke 

samenwerkingsvormen, zoals stichtingen, vennootschappen, verenigingen etc. 

De voorliggende paragraaf geeft inzicht in de relaties en verbindingen van onze gemeente met (verbonden) 

partijen. Daarbij wordt voor het inzicht van de raad de relatie tussen de verbonden partijen en het publieke belang in 

hoofdlijnen aangegeven. Het gaat daarbij om het belang zoals dat is geconcretiseerd in de programma’s. 

Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat gemeenten in principe ook zelf kunnen doen. De verbonden partij is 

dan min of meer gemandateerd door de gemeente. De gemeente of samenwerkende gemeenten, blijven de 

uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. 

De raad heeft hierbij een kaderstellende en controlerende taak.  

ONTWIKKELINGEN 

Met de opstart van de gemeente Stichtse Vecht is ook sprake van een integratie van de gemeenschappelijke 

regelingen van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Een groot aantal van de 

gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen waren van toepassing voor alle drie de gemeenten. Dit geldt 

echter niet voor alle gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen. In deze situatie wordt beoordeeld of, en zo 

ja onder welke voorwaarden, Stichtse Vecht deel zal nemen aan deze gemeenschappelijke regelingen. Deze 

beoordeling loopt ook in 2012 nog door.  

De gemeente Stichtse Vecht zal blijven deelnemen aan de diverse gemeenschappelijke regelingen en stichtingen. 

Voor zover er ontwikkelingen zijn te verwachten zijn deze hieronder aangegeven. 

BRU 

Voor wat betreft het Bestuur Regio Utrecht (BRU) wordt de besluitvorming omtrent de deelname  

gekoppeld aan het kabinetsstandpunt over de WGR-plus. Hierover bestaat thans bij het opstellen van de 

Programmabegroting 2012 nog geen duidelijkheid. 
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Recreatieschappen 

De provincie is samen met de gebiedspartners het traject Toekomst Recreatie(schappen) aangegaan om de 

ontwikkeling en het onderhoud en beheer van (bovenlokale) recreatieve voorzieningen duurzaam te organiseren en 

financieren. Voor 2012 worden nog geen wijzigingen verwacht.  

Intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) 

De samenwerking met de IASZ wordt met ingang van 1 januari 2012 beëindigd. Er wordt vanuit gegaan dat alle 

consequenties voor 1 januari 2012 zijn afgewikkeld. 

Milieudienst Noord-West Utrecht 

De milieudiensten Zuid Oost Utrecht en Noord West Utrecht zijn voornemens een fusie aan te gaan. Doel daarbij is 

ook om te komen tot een Regionale Uitvoeringsdienst per 1 januari 2013. 

Een nieuwe gemeenschappelijke regeling zal het gevolg zijn. In 2011 worden de (voorbereidende) bestuurlijke 

stappen hiertoe gezet, waarna uitvoering in 2012 zal plaatsvinden. 

Onderstaand een weergaven van alle verbonden partijen. Verdeeld in de categorieën gemeenschappelijke 

regelingen, stichtingen en overige samenwerkingsverbanden. Verder invulling van de paragraaf verbonden partijen 

zal verder worden uitgewerkt in begroting 2013 en verder. 
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 Gemeenschappelijke regeling 

1. Bestuur Regio Utrecht (BRU)  

2. Afvalverwerking Utrecht (AVU) 

3. GGD midden-Nederland 

4. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

5. Sociaal Werkvoorzieningsschap ‘Het Westelijk Gebied van Utrecht’ (PAUW-bedrijven) 

6. Milieudienst Noord-West Utrecht 

7. Streekarchivariaat Vecht & Venen 

8. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 

9. Veiligheidsregio (VRU) 

10 Plassenschap Loosdrecht e.o.  

11 Gemeenschappelijke regeling Primair onderwijs 

 Stichtingen 

12 Stichting urgentie woningverdeling 

13 Stichting Sociaal Culturele Belangen Breukelen 

14 Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) 

15 Stichting BrooklynBridgeBreukelen 

16 Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland 

17 Dudok de Wit Stichting 

18 Elly van Stekelenburg stichting 

19 Stichting Slot Zuylen 

20 Stichting Adam van Lockhorst 

21 Stichting Inkoopbureau Midden Nederland 

 Overige samenwerkingsverbanden/deelnemingen

22 Gebiedscommissie De Venen 

23 Gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden 

24 Armenbrood van Ruwiel 

25 Comité van aanbeveling H. Hartkerk 

26 Intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) 
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 Financiële samenwerkingsverbanden

27 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 

28 Vitens 

 Woningbouwvereniging 

29 Breukelen 
Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken en Woningbouwvereniging Kockengen 
 

30 Loenen 
Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken en woningcorporatie Wuta 
 

31 Maarssen 
Portaal  
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6. Grondbeleid 

Inleiding 

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma’s zoals op het gebied 

van Ruimtelijke ordening en milieu, Verkeer en openbare ruimte, Cultuur, sport en recreatie en Economische 

structuur. Het grondbeleid heeft daarnaast een grote financiële impact. De grondexploitatie (inclusief de resultaten 

hieruit) is een onderdeel van de totale exploitatie van de gemeente Stichtse Vecht. Gelet op de risico’s in relatie tot 

de omvang van de bedragen, waarover het op dit terrein gaat, is een afzonderlijke paragraaf over het grondbeleid 

verplicht gesteld. 

Voor de gemeente Stichtse Vecht is nog geen vastgesteld grondbeleid. Daarom wordt er in deze paragraaf van 

uitgegaan dat het bestaande beleid van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen zal worden 

voortgezet voor de in die gemeenten lopende grondexploitaties.  

BESTAAND BELEID 

Door de voormalige gemeenten Loenen en Breukelen werd er een actief grondbeleid gevoerd voor zowel 

woningbouw als bedrijventerrein en wordt op verzoek van derden medewerking verleend (passief grondbeleid) aan 

het ontwikkelen van (veelal kleinschalige) projecten.  Bij actief grondbeleid treedt de gemeente op als ondernemer, 

waarbij voor eigen rekening en risico gronden aangekocht en bouwrijp worden gemaakt. De gemeente heeft bij 

actief grondbeleid grondposities of de gemeente heeft de ambitie om grondposities te verwerven. 

In de voormalige gemeente Maarssen was in beginsel gekozen om geen actieve grondpolitiek te voeren. De 

gemeente werkte onder voorwaarden mee (faciliterend) aan plannen van grondeigenaren. In uitzonderlijke gevallen 

was de gemeente Maarssen bereid, indien de noodzaak hiervoor was aangetoond, strategische posities door 

aankoop in te nemen of eigendom zelf te realiseren. 

Voor 2012 wordt een keuze gemaakt worden of we actief of passief grondbeleid toepassen. 

FINANCIËN 

Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle kosten 

voor het realiseren van het openbaar gebied worden verhaald in de grondopbrengst inclusief een bijdrage in de 

infrastructuur in de ruimste zin van het woord. Hierin is ook meegenomen de omvang van de algemene reserve 

grondexploitaties van de voormalige gemeenten. De grondexploitatie vormt één geheel met de totale financiële 

huishouding van de gemeente.  

INSTRUMENTEN GRONDBELEID 

De Wet ruimtelijke ordening biedt de mogelijkheden om de zogenaamde ‘free riders’ (partijen die wel profiteren van 

algemene voorzieningen, maar hier niet aan meebetalen) aan te pakken. De wet voorziet in een heldere basis voor 

contracten tussen de gemeente en marktpartijen op punten als exploitatiekosten, kostenverdeling en 

kwaliteitseisen. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid om locaties aan te wijzen voor sociale woningbouw en vrije 

kavels. Andere instrumenten die de gemeenten kan inzetten in het kader van het grondbeleid zijn onder meer het 

voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigening op grond van de Onteigeningswet. 
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Grondexploitaties 

Complexen in exploitatie 

Cronenburgh 

In 2010 is fase III van het project uitbreidingsplan “Cronenburgh” in aanbouw genomen. Het betreft hier een 

ontwikkeling van een particuliere ontwikkelaar. Afronding wordt afhankelijk van de verkopen in 2012-2013 

verwacht. 

Centrumplan Loenen 

Voor het “winkelgebied” en aansluitende zorgcentrum en sociale woningen is een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten tussen Schuitema vastgoed, ontwikkelaar Artica, woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, Habion en 

de voormalige gemeente Loenen dat medio 2012 moet leiden tot een masterplan en realisatieovereenkomst.  

Garsten Noord  

Garsten-Noord is een bedrijventerrein ten zuiden van de kern Nigtevecht. Op het terrein is een betonfabriek en een 

aantal kleinere ondernemingen gevestigd. Daarnaast is aan de Vechtoever een voormalige scheepswerf gelegen. 

Sinds tien jaar wordt gesproken over herontwikkeling van het bedrijventerrein. De gemeente heeft de ambitie 

uitgesproken om Garsten-Noord tot een woonwijk om te vormen. Het project bevindt zich in de onderzoeksfase. Er 

wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan. Daarnaast moet nog een besluit genomen worden over het nog te 

actualiseren bestemmingsplan.  

Corridor  

De ontwikkeling van de corridor is in een andere versnelling gekomen. De economische crisis  heeft tot nadenken 

gestemd. Het  financiële risico voor de gemeente, mede gezien in het licht van de heroverwegingsopgave, is 

dusdanig groot dat in overleg met de provincie is besloten de ontwikkeling vooralsnog te concentreren op het 

stationsgebied. Waarbij de provincie samen met de gemeente trekkersrol heeft bij de (her)ontwikkeling van het 

stationsgebied. De provincie geeft daarnaast opdracht voor het opstellen van een visie die uiteindelijk door de 

gemeente wordt vertaald  in een (postzegel) bestemmingsplan. Daarnaast zal in 2012 een (conserverend) 

bestemmingsplan voor de corridor in procedure worden gebracht. Gekeken zal worden of een deel van de  eerder 

vastgestelde stedenbouwkundige opzet via een wijzigingsbevoegdheid zal worden ingebracht.  Het jaar 2012  zal 

voor de gemeente wat betreft de ontwikkeling van de corridor in het teken staan van consolideren met nadruk op de 

planologische procedures. 

Vierde Kwadrant  

Voor het Vierde Kwadrant is in september 2008 een voorbereidingskrediet door de gemeenteraad gevoteerd. In de 

besluitvorming is opgenomen dat we er vanuit gaan dat deze middelen uiteindelijk vanuit de grondexploitatie 

worden terugverdiend. Parallel aan het bestemmingsplan is een exploitatieplan is procedure gebracht, waarmee 

kostenverhaal is in eerste aanleg is gewaarborgd.  In de raad van november 2010 is ingestemd met het 

bestemmingsplan, het exploitatieplan en het beeldkwaliteits- en inrichtingsplan. Het bestemmingsplan en 
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exploitatieplan bevinden zich in de beroepsfase. Het plan voorziet in de bouw van 92 woningen. In het kader van het 

actieve grondbeleid is op de gronden Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd.  

 

Hazeslinger  

De raad heeft in 2010 het plandocument voor deze herontwikkelingslocatie vastgesteld. De Hazeslinger maakt 

onderdeel uit van het centrumplan Breukelen. Zodra er middels marktconsultaties meer duidelijkheid is over het te 

volgen ontwikkel- en realisatietraject zal een voorstel ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.  Hierbij zal 

ook een separate grondexploitatie worden gepresenteerd. 

DSM Op Buuren  

In 2011 wordt de ontwikkeling van het landschapspark Op-Buurenpark afgrond.  Zowel de langzaamverkeersbrug 

over de Vecht als  de rotonde op de Sweserengseweg/Sportparkweg is in gebruik genomen. Ondanks de 

economische crisis, verloopt de woningverkoop redelijk tot goed alleen de verkoop van de appartementen loopt bij 

een aantal complexen trager dan verwacht. De bouwkavels zijn, verkocht. Zoals bekend ligt het financiële risico van 

de  ontwikkeling van Op Buuren bij de ontwikkelaar. De gemeente loopt derhalve geen risico’s 

Met het oog op het voorzichtigheidsprincipe en de economische crisis wordt een tussentijdse winstneming 

ontraden. De exploitatie wordt naar verwachting in 2013 afgesloten. Dan zal ook een definitieve bestemming 

worden gegeven aan het eindsaldo.  

Scholten (de Kwekerij)  

Met de uitspraak van de Raad van State in juli 2011 is het bestemmingsplan “de Kwekerij’ onherroepelijk geworden. 

In totaal kunnen er 60 woningen worden gerealiseerd. Naar verwachting zal de ontwikkelaar in het najaar van 2011 

de vergunningen in het kader van de WABO aanvragen. De uiteindelijke afronding van het project staat voor 2014 

gepland. In de afgesloten samenwerkingsovereenkomst zijn de voorwaarden voor de ontwikkeling van de Kwekerij 

vastgelegd. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de ontwikkelaar de (gemeentelijke) kosten voor 

zijn rekening neemt. In dat kader is door het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan de 2e betaling 

ontvangen.  

 Stationsweg Noord  

In 2009 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten en getekend met de ontwikkelaar over de ontwikkeling van 

de locatie. In de afgesloten samenwerkingsovereenkomst zijn de voorwaarden voor de ontwikkeling vastgelegd. De 

ontwikkeling behelst de bouw van 56 woningen. Zodra de ontwikkelaar een aantal aanvullende percelen grond 

heeft verworven zal hij de bestemmingsplanprocedure starten. 

De Karavaan  

De ontwikkeling behelst de bouw van 65 sociale huurappartementen, 9 grondgebonden woningen (koop) een 

kinderdagverblijf en een zorgkruispunt/buurtkamer. De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met 

woningbouwcoöperatie Portaal en de provincie Utrecht. De provincie Utrecht (aanjaagteam) heeft een deel van de 
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te maken kosten (projectleider) vergoed. Voor de ontwikkeling heeft de provincie Utrecht tevens subsidie verleend, 

tot een bedrag van € 750.000 in het kader van het fonds SWB. Op 19 augustus 2011 is het 

voorontwerpbestemmingsplan De Karavaan en het Masterplan ter inzage gelegd in het kader van inspraak. Het 

Masterplan is opgesteld aan de hand van door het voormalige college van burgemeester en wethouders opgestelde 

randvoorwaarden en uitgangspunten en is tijdens 3 sessies besproken met een klankbordgroep bestaande uit 

ondermeer de wijkcommissie Kamelenspoor en directe omwonenden. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan in 

april 2012 wordt vastgesteld door de gemeenteraad en met de feitelijke ontwikkeling in de 2e helft van 2012 een 

aanvang wordt genomen. Met Portaal wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten die in juli 2010 door het 

college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. 

Het Kwadrant  

Op 16 februari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders van de toenmalige gemeente Maarssen 

heeft ingestemd met de startnotitie. De studie over de ontwikkeling van de locatie vindt, naast de ontwikkelaar en de 

gemeente, plaats met de provincie Utrecht. De huidige bestemming van de locatie is  kantoren (25.000 m2). Gelet 

op het feit dat de kantorenmarkt is ingestort heeft de ontwikkelaar aan de gemeente gevraagd medewerking te 

willen verlenen voor het wijzigen van de bestemming in wonen. De studie en onderzoeken naar de mogelijkheden 

van het terrein zijn afgerond. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd  met het uitgebreide 

plan van aanpak.  Tijdens de behandeling van het plan van aanpak in de werksessie van de raad zijn aanvullende 

vragen gesteld, afhankelijk van de uitkomst hiervan zal de ontwikkeling een (mogelijk) vervolg krijgen. 

 

Domineeslaantje 

Voor deze ontwikkellocatie heeft de raad in 2009 het stedenbouwkundige kader voor deze locatie vastgesteld. Eind 

2010 heeft het college van B&W is ingestemd met het projectplan. Het plan omvat de sloop- / nieuwbouw van een 

basisschool en de bouw van 20-25 woningen. De opzet is dat de woningbouwvereniging Vecht & Omstreken een 

8-tal woningen in de sociale sector realiseert. Op basis van een financiële verkenning is geconcludeerd dat de 

kosten gemoeid met de nieuwbouw van de school  praktisch geheel gedekt kunnen worden uit de opbrengsten van 

het andere deel van het plan.  

Huyck Aertsenstraat   

In 2006 heeft de gemeente Breukelen met ontwikkelaar Dols Project Ontwikkeling (DPO) een overeenkomst 

gesloten over het realiseren van woningen  in de sociale sector (30%). DPO bouwt op het voormalige Groko terrein 

(project Overweer) vrije sector koopwoningen. Binnen 3 jaar na het verkrijgen van de bouwvergunning voor deze 

woningen bouwt DPO elders in de gemeente de sociale woningen. Hiervoor is de locatie Huyck Aertsenstraat in 

beeld. De raad heeft in 2009 het stedenbouwkundig kader voor deze locatie vastgesteld. DPO is samen met 

woningbouwvereniging Vecht & Omstreken en de gemeente in gesprek over de planvorming en heeft medio 2011 

een massastudie opgesteld. De gemeente vervult een faciliterende rol.  
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7. Lokale heffingen 
 

Inleiding 

Deze paragraaf bevat: 

- een overzicht van de diverse heffingen; 

- het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; 

- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 

Bij de lokale lasten kan onderscheid worden gemaakt tussen een tweetal belastingvormen: 

1. Belastingen die dienen om inkomsten te genereren die vrij besteedbaar zijn, de zogenaamde ongebonden 

heffingen (algemene belastingen). 

2. Belastingen die dienen om kosten te verhalen op degenen die deze kosten veroorzaken, de zogenaamde 

gebonden heffingen (tarieven). 

 

Overzicht belastingen en heffingen  

De gemeente is beperkt in de belastingen die ze mag heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. De gemeente 

is vrij in het bepalen van de belastingtarieven en de bijbehorende opbrengst. Overigens is er sprake van een 

macronorm (landelijk) voor de o.z.b. tarieven. Naast belastingen heft de gemeente rechten (leges) voor individuele 

dienstverlening aan haar burgers. De tarieven van de rechten dienen zodanig vastgesteld te worden dat de 

opbrengsten de kosten ter zake van het verlenen van de dienst niet overschrijden. De opbrengst van deze 

zogeheten gebonden heffingen dient enkel ter bestrijding van de gemeentelijke kosten ter zake van de betreffende 

dienstverlening. 

De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengst van de ongebonden heffingen, waarvan de Onroerende 

zaakbelasting de belangrijkste is. 

 

De gemeentelijke belastingen en retributies die op dit moment worden geheven zijn: 

 Onroerende zaakbelasting  

 Roerende zaakbelasting     

 Hondenbelasting      

 Rioolheffing     

 Parkeerbelasting   

 Afvalstoffenheffing 

 Precariobelasting  

 Toeristenbelasting 

 Forensenbelasting 

 Diverse leges en rechten 

 

Deze paragraaf lokale lasten heeft betrekking op zowel de belastingen als de retributies. 

Ongebonden lokale lasten (zoals OZB, hondenbelasting en precariobelasting) worden tot de algemene 

dekkingsmiddelen gerekend, omdat de opbrengst los staat van de kosten van de (individuele) diensten die worden 

verricht. Met andere woorden: er hoeft geen relatie te bestaan tussen de opbrengsten en de kosten van de diensten 

die de gemeente verricht.  Gebonden heffingen (zoals de afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges) kunnen worden 

geheven om kosten die voortvloeien uit het gebruik van gemeentelijke bezittingen of gemeentelijke dienstverlening 

te verhalen. Basis voor deze heffingen is het profijtbeginsel waarbij degene die profiteert van een gemeentelijke 

dienst daarvoor moet betalen.  
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Visie en beleid  

Het college van burgemeester en wethouders staat voor een degelijk en transparant financieel beleid. Daarin zijn 

de volgende specifieke uitgangspunten opgenomen voor de gemeentelijke belastingen en heffingen.  

1. De interne bedrijfsvoering is overzichtelijk, kosten worden op een realistische wijze toegerekend en de 

gemeentelijke tarieven zijn kostendekkend. 

2. Het streven is dat burgers steeds meer belastingzaken online kunnen afhandelen. 

3. In 2011 is de WOZ-administratie aangesloten op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Voor wat 

betreft de bepaling van de WOZ-waarden is de WOZ-administratie de basisregistratie.  

 

De tarieven van de belastingen en overige heffingen worden verhoogd met het te verwachten inflatiepercentage en 

de maatregelen die in het tarievenbeleid van de voorjaarsnota staan. Het inflatiepercentage bedraagt voor 2012 

2%. De maatregelen uit de voorjaarsnota zijn: 

1.  De volledig compensabele BTW te betrekken in de tariefsberekening van de belangrijkste twee doelheffingen 

afvalstoffenheffing en rioolrechten. Dit omdat de BTW over de investeringen na 2003 ten onrechte niet in de 

tariefstelling is verwerkt. Het college stelt voor deze stelselwijziging door te voeren, hetgeen een extra 

opbrengst genereert van € 110.0000 structureel. 

2.  De kosten die samenhangen met het kwijtschelden van gemeentelijke heffingen komen ten laste van de 

Algemene middelen. In de handreiking Kostentoedeling leges en tarieven van januari 2010, die is opgesteld in 

opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken, wordt aangegeven dat het voorkeur geniet dat 

kwijtscheldingskosten worden betrokken in de tariefsberekening. Het zijn op grond van jurisprudentie kosten 

van heffing en invordering, te weten kosten die door een wettelijke voorziening niet kunnen worden verhaald. 

Door deze stelselwijziging door te voeren wordt een extra opbrengst gegenereerd van € 290.000.  

 

Verder geldt als uitgangspunt dat de tarieven voor de gemeentelijke dienstverlening (de gebonden heffingen) 100% 

kostendekkend zijn.  

 

Toelichting op de verschillende belastingsoorten 

Onroerende zaakbelastingen (OZB) 

De Onroerende-zaakbelastingen wordt geheven over alle onroerende zaken, zoals woningen, bedrijven, grond en 

winkels. De OZB bestaat uit het gebruikersdeel niet-woningen en het eigenarendeel van woningen en 

niet-woningen. De grondslag van de OZB is de (economische) waarde van de onroerende zaak, de zogenaamde 

WOZ-waarde en wordt door een beschikking vastgesteld: de WOZ-beschikking. De WOZ-waarde is aan de hand 

van taxaties bepaald en is vastgesteld naar de waarde op 1 januari 2011. De WOZ-beschikking geldt voor het jaar 

2012. Op basis van de WOZ-waarde per waardepeildatum 1 januari 2011 en de geraamde opbrengst uit de OZB 

worden de tarieven voor 2012 vastgesteld. Hierdoor wordt de mutatie in de getaxeerde waarde aangepast aan de 

tarieven.  
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Roerendezaakbelastingen (RZB)   

De Roerende-zaakbelastingen komen overeen met de OZB, met het verschil dat deze belastingen worden geheven 

over roerende zaken, zoals stacaravans en woonboten. Voor deze belastingen gelden daarom dezelfde 

uitgangspunten en tarieven als voor de OZB.  

 

Hondenbelasting 

Inwoners moeten hondenbelasting betalen als  ze een of meerdere honden hebben. Het tarief geldt per hond. Voor 

kennels is een apart tarief vastgesteld.  

De Gemeentewet kent alleen een hondenbelasting en dus geen katten- of paardenbelasting en dergelijke. 

Belastingplichtig is iemand die een hond bezit, verzorgt en onder zijn toezicht heeft.  

Toeristenbelasting  

Toeristenbelasting is een directe belasting die geldt voor het bieden van een verblijf met 

overnachtingsmogelijkheden in de gemeente tegen een vergoeding (in welke vorm dan ook) voor personen die niet 

zijn ingeschreven in het bevolkingsregister. Bijvoorbeeld in hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele 

kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen. Belastingplichtig is 

degene die gelegenheid biedt tot het verblijf. De opbrengsten zijn wisselend omdat het aantal overnachtingen 

bepalend is voor de hoogte van de aanslag. Wij maken onderscheid naar landtoeristen en watertoeristen.  

Woonforensenbelasting 

De woonforensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die niet in de gemeente wonen maar daar wel 

meer dan 90 dagen per jaar verblijf houden of gedurende meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning 

beschikbaar houden.  

Afvalstoffenheffing  

Voor het ophalen van het huishoudelijk afval is afvalstoffenheffing verschuldigd. De hoogte van het bedrag is 

afhankelijk van het aantal personen dat gebruik maakt van een perceel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

een éénpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. 

De afvalstoffenheffing wordt geheven wanneer de gemeente ten minste één maal per week het huishoudelijk afval 

ophaalt, zoals de Wet milieubeheer voorschrijft. Of de gebruiker van een perceel wel of geen huishoudelijk afval 

aanbiedt, is voor deze heffing niet van belang. Het tarief betreft uitsluitend een kostenverhaal voor het ophalen en 

het verwerken van huishoudelijk afval en die niet van bedrijfsafval.  

Rioolheffing  

De kosten voor het in stand houden en beheren van het rioolstelsel worden verhaald met een rioolheffing. De 

gebruiker van een eigendom waaruit direct of indirect afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, is 

belastingplichtig. De rioolheffing wordt berekend aan de hand van het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit 

het eigendom wordt afgevoerd. Dit aantal bedraagt negentig procent van het waterverbruik in het voorafgaande 

gebruiksjaar van waterleidingbedrijf  Vitens.  
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Kadegelden  

Voor het gebruik of genot van kaden, steigers en glooiingen die in eigendom, onderhoud of beheer van de 

gemeente zijn, wordt kadegeld geheven. De reder, eigenaar gezagvoerder, schipper of de geleider van een 

afgemeerd vaartuig, dus degene die de feitelijke leiding over het vaartuig heeft, is belastingplichtig. De hoogte van 

kadegeld hangt af van de lengte van het vaartuig. 

Lijkbezorgingsrechten 

Er worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of namens de gemeente 

verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats. Belastingplichtig is de aanvrager, degene voor 

wie de dienst wordt verricht of degene die van de bezittingen, werken en inrichtingen gebruik maakt. De rechten 

worden geheven conform de bij de verordening behorende tarieventabel. 

Marktgelden  

Voor het innemen van standplaatsen op de voor het houden van wekelijkse warenmarkten bestemde terreinen 

vraagt de gemeente marktgeld. 

Parkeerbelasting  

De parkeerbelasting wordt in Breukelen geheven ten behoeve van parkeerregulering. 

Precariobelasting 

De precariobelasting kan worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare 

dienst bestemde gemeentegrond. Precario wordt onder andere geheven voor terrassen op gemeentegrond of 

standplaatsen.  

Leges 

Onder de naam leges worden rechten geheven over het genot van, door of namens het gemeentebestuur 

verstrekte diensten, genoemd in de Legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel. Belastingplichtig is 

de aanvrager van de dienst of degene voor wie de dienst is verleend. Omdat het aantal dienstverleningen waarvoor 

leges wordt geheven zo omvangrijk is, beschrijven we hier enkele belangrijke legescomponenten.  

Leges burgerlijke stand, verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA), reisdocumenten en 

rijbewijzen.  

Voor huwelijksvoltrekkingen en voor het verstrekken van persoonsgegevens uit de gemeentelijke 

basisadministratie, van paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen en dergelijke is de aanvrager leges verschuldigd. 

In de meeste gevallen zijn dat vaste bedragen, al of niet inclusief de verplichte rijksleges.  

 

Leges bouwvergunningen   

Voor alle dienstverlening inzake het verlenen van bouwvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen en dergelijke 

worden (bouw)leges geheven. In de tarieventabel staan de bedragen die voor deze verschillende vormen van 

dienstverlening in rekening worden gebracht. Als grondslag daarvoor geldt een bedrag dat is gerelateerd aan de 
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beoogde bouwkosten. Het uitgangspunt is dat de hoogte van de leges aansluit bij de daadwerkelijk te maken 

kosten.  

Leges milieubeheer  

Voor onderzoeken naar geluidshinder, bodemgesteldheid en luchtkwaliteit worden leges in rekening gebracht. 

Deze leges zijn gebaseerd op de tarieven die de milieudienst Noord-West Utrecht aan de gemeente in rekening 

brengt. 

 

Leges brandweer  

De brandweerleges worden in rekening gebracht voor het afgeven van gebruikersvergunningen in verband met 

brandveiligheid.  

 

Het kwijtscheldingsbeleid  

De gemeente kan kwijtschelding van de belastingaanslag verlenen door in de belastingverordening of een 

afzonderlijke regeling vast te leggen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend.  Voor de gemeente 

Stichtse Vecht wordt kwijtschelding toegepast voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting.  

Bij de uitvoering van de kwijtscheldingen is de Invorderingswet van toepassing. Kwijtschelding wordt verleend als er 

sprake is van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van betalingscapaciteit. Bij positieve betalingscapaciteit wordt 

geen kwijtschelding verleend. 

De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid om automatisch kwijtschelding te verlenen aan bepaalde groepen 

uitkeringsgerechtigden. 

De hoogte van het kwijtscheldingsbedrag is ook afhankelijk van de hoogte van de maximale kwijtscheldingsnorm. 

Voor de gemeente Stichtse Vecht bedraagt deze kwijtscheldingsnorm 100%. 

TOT SLOT 

In december van dit jaar zullen de nieuwe (belasting) tarieven aan de raad worden voorgelegd. Dan worden de 

actuele inzichten in de kosten van de afvalstoffenheffing en rioolrechten verwerkt in de tariefsvoorstellen. Daarna 

kan deze paragraaf worden aangevuld met het onderdeel Lokale lastendruk. 

 

 


