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Aan de gemeenteraad 
 
Voorstel 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:  

1. per programma het volgende vast te stellen: 

- de beoogde maatschappelijke effecten; 

- de voorgenomen prestaties om de maatschappelijke effecten te bereiken;  

- (voor zover aangegeven) de indicatoren;  

2. de paragrafen vast te stellen;  

3. het financieel meerjarenperspectief 2012-2015 vast te stellen;  

4. de financiële uitgangspunten te bevestigen; 

5. het overzicht van lasten en baten per programma, zoals opgenomen in het programma Financiering en 

Algemene dekkingsmiddelen vast te stellen;  

6. daarmee de Programmabegroting 2012 vast te stellen en ter goedkeuring in te zenden aan gedeputeerde 

staten van Utrecht. 

 

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 
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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 toezichtsregime. 

 

In de Programmabegroting 2012 is gelet op enerzijds de Strategische heroverweging en anderzijds de nog vast 

te stellen beginbalans Stichtse Vecht en de daaruit voortvloeiende harmonisatie van kapitaallasten, geen 

geactualiseerd investeringsplan voor de jaren 2012-2015 opgenomen. Het investeringsplan 2012 leggen wij u, in 

lijn met de nota Waardering en afschrijving, na afronding van de Strategische heroverweging ter vaststelling 

voor.   

 

Besluitvormingsproces 
De behandeling van de Programmabegroting 2012 is tezamen met de 1e Bestuursrapportage 2011 voor 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.   

 
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: 
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Begrotingsjaar 2012 2013 2014 2015 
Begrotingssaldo -7 -2.854 -3.894 -5.578 
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(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 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 

heroverwegingen betrokken. Het zwaartepunt voor de besluitvorming over de meerjarige beleidsvoornemens en 

het financiële 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.  

 
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. 
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De Voorjaarsnota vormde 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) 
 

In de Inleiding van de Programmabegroting 2012 blikken wij kort terug op de totstandkoming van het financieel 

perspectief uit de Voorjaarsnota. Voor een nadere toelichting op bovenstaande tabel verwijzen wij u op deze 

plaats kortheidshalve naar de Inleiding uit de 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. Per saldo betekenen de bijstellingen een bedrag aan hogere lasten van € 522.000 hoger. 

Daartegenover staat een bedrag van € 920.000 aan nieuwe dekkingsmiddelen. In onderstaande 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 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. 
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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 

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.  
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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. 

 

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. 
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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 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. 

 

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. 

 

 
 
 
Pagina  9 van 10 
 B

eg
ro

tin
g 

20
12

.rv
s.

do
c/

l9
 



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

 
 
 
Pagina  10 van 10 
 

 

B
eg

ro
tin

g 
20

12
.rv

s.
do

c/
l1

0 

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 financieel 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 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.  

 
Maarssen, 12 oktober 2011 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
gemeentesecretaris burgemeester 
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