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Aan de gemeenteraad

Voorstel
1. Kennis nemen van het rapport Strategische Heroverwegingen, inclusief bijlagen en 

uitvoeringsprogramma.
2. De in dit voorstel voorgestelde maatregelen en de uit deze maatregelen voortvloeiende 

financiële implicaties vaststellen.

Inleiding
Gemeente Stichtse Vecht staat voor een belangrijke opgave die bepalend is voor de toekomst van 
onze in januari 2011 door herindeling ontstane gemeente. Een financiële heroverweging is nodig, 
omdat in 2011 de meerjarenbegroting 2012-2015 een fors jaarlijks tekort laat zien. Dat is zichtbaar 
gemaakt in achtereenvolgens de Voorjaarsnota, de Kadernota en de Programmabegroting 2012 die 
door uw raad zijn vastgesteld. De voorziene structurele tekorten worden o.a. veroorzaakt door 
afnemende inkomsten uit het Gemeentefonds en tegenvallers op het terrein van Maatschappelijke 
Ondersteuning en Werk en Inkomen. Daarnaast moet de gemeente de komende tijd rekening 
houden met negatieve financiële gevolgen door decentralisatie van rijks- en provinciale taken. Ook 
bevindt onze nieuwe gemeente zich nog volop in de opbouwfase na de fusie. Dit vergt forse 
inspanningen bij het op orde brengen van de organisatie, processen en dienstverlening, hetgeen 
incidenteel extra kosten met zich meebrengt. Het valt tot slot niet uit te sluiten dat de huidige 
financiële crisis leidt tot aanvullende bezuinigingsmaatregelen van het Rijk.

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord hebben wij het volgende opgenomen: 

“Wij staan voor een degelijk en solide financieel beleid. Een sluitende begroting, ook in meerjaren
perspectief, waarbij het totaal van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten duurzaam in evenwicht
is, is voor ons essentieel. Evenals het aanhouden van een verantwoorde reservepositie.”

En:

“De strategische heroriëntatie zal samen met de betrokken maatschappelijke organisaties, 
instellingen en inwoners moeten gebeuren. Hier zit veel kennis waardoor de kwaliteit van 
besluitvorming wordt verbeterd. Het scheppen van (financiële) ruimte voor nieuw beleid zal 
onderdeel moeten zijn van deze heroriëntatie. Dit betekent dat er oud beleid heroverwogen en 
beëindigd wordt om nieuw beleid mogelijk te maken.” 

Het doel van de Strategische Heroverwegingen is het duurzaam sluitend maken van de 
meerjarenbegroting met een bijbehorende gezonde reservepositie. Dat doen wij op participatieve 
wijze. Hiermee is een eerste invulling gegeven aan de door ons gewenste bestuursstijl, waarbij wij 
nadrukkelijk de verbinding zoeken met inwoners, maatschappelijk middenveld en bedrijven in onze 
gemeente.

Participatie
Op 28 juni 2011 heeft uw raad het procesvoorstel Maatschappelijke Interactieve Heroverweging 
vastgesteld. Dit interactieve proces is op 8 juli gestart met het genereren van meningen en 
bezuinigingsideeën van inwoners. De ingerichte expertgroepen zijn vanaf 26 september tot eind 
oktober aan de slag geweest met de financiële en inhoudelijke kaders die uw raad hen heeft 
gegeven. Op 3 november hebben de expertgroepen hun bevindingen en adviezen gepresenteerd 
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aan het college en zijn de adviezen gepubliceerd op de website www.ditismijnstichtsevecht.nl. Wij 
zijn blij verrast met de grote betrokkenheid van inwoners, instellingen en bedrijven en zullen daar 
zeker vervolg aan geven.

De expertgroepen hebben een groot aantal adviezen, suggesties en visies aangedragen; méér dan 
wij in het korte tijdsbestek voor het opstellen van de nota kunnen verwerken. Wij hebben daarom 
onderzocht welke adviezen direct verwerkt kunnen worden in de voorstellen aan uw raad. Een aantal 
adviezen behoeven nog nader onderzoek. Daar komen wij op terug. En weer andere visies en 
adviezen zullen wij meenemen in visie-ontwikkelingstrajecten, die wij in de komende tijd zullen 
starten. Daarbij gaat het onder andere om de woonvisie, waarin wij de voorstellen van de 
expertgroep Leefomgeving zullen meenemen, een visie op de versterking van de recreatieve 
potentie van onze gemeente, een integrale verkeersvisie en een op te stellen nota over 
duurzaamheid. Met een programmatische aanpak zal in 2012 en 2013, in gesprek met onze 
inwoners, instellingen en bedrijven, implementatie van te nemen maatregelen plaatsvinden.

Vervolgens zijn de bestuurlijke ambities van alle programma’s ambtelijk onderzocht en zijn 
aansluitend op de uitkomsten van de expertgroepen voorstellen geformuleerd voor toekomstig 
(regionaal) beleid en uitvoering. Het resultaat is een per programma geformuleerde ambitie die niet 
alleen richting en inrichting geeft aan onze gemeente, maar tevens financiële besparingen voor de 
aankomende jaren in beeld brengt. De neergelegde ambitie is zeker niet vrijblijvend. In de 
voorstellen is echter op een aantal punten aangegeven, dat zaken nog nadere uitwerking behoeven, 
bijvoorbeeld door op te stellen businesscases. Dat is nodig om samen met betrokken organisaties te 
komen tot gedragen en goed uitgewerkte maatregelen.

De uitwerking hiervan treft u aan in de toegevoegde bijlage 1: Strategische Heroverwegingen 
gemeente Stichtse Vecht, d.d. 23 november 2011. De inbreng van inwoners en ambtenaren, 
alsmede wat daarmee is gebeurd, is te lezen op de website www.ditismijnstichtsevecht.nl. 
De rapportages van de expertgroepen zijn hier eveneens op te vinden.

Met het inschakelen van de samenleving bij belangrijke besluiten is een beweging in gang gezet, 
waar wij een groot belang aan hechten. Met de expertgroepen willen wij gaan bezien hoe wij een 
vervolg kunnen geven aan dit proces. Het zou naar onze mening veel waard zijn, als op één of 
andere wijze de (leden van de) expertgroepen betrokken blijven bij de implementatie van de 
voorstellen en bij verdere visietrajecten. Wellicht kunnen voorbeelden uit het land (bijv. het Stadslab 
in Leiden) inspirerend werken.

Heroverweging collegeprogramma
Hoewel ons collegeprogramma deel uitmaakt van de Strategische Heroverweging, zijn er vanuit de 
expertgroepen geen concrete voorstellen gedaan voor aanpassingen. Daarom hebben wij zelf ons 
collegeprogramma nogmaals kritisch bekeken en besloten onze ambities in financiële zin te 
temperen, waarmee de heroverwegingstaakstelling met gemiddeld € 275.000 per jaar is verminderd. 

In het kort komt onze heroverweging op het collegeprogramma neer op het volgende:
 Op het terrein van veiligheid hebben wij het extra te investeren bedrag met € 100.000 

teruggebracht van totaal € 316.000 naar € 216.000. Daarbij blijft het onze ambitie om tot de 
veiligste gemeenten van de provincie te behoren.

 Ook hebben wij, nu wij ervaring hebben opgedaan in een grootschalig interactief proces als de 
heroverweging, besloten het in het programma opgenomen bedrag voor interactieve 
beleidsvorming met € 100.000 teruggebracht tot € 100.000.

 Het Plan van Aanpak voor de gemeentelijke huisvesting pakken wij anders op. Dit heeft tot 
gevolg dat het voor 2012 gereserveerde bedrag van € 200.000 met € 150.000 wordt verminderd, 
terwijl voor 2013 € 50.000 wordt opgenomen.
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 Een groot aantal voornemens heeft betrekking op de verbetering van de dienstverlening, de 
verdere vormgeving van de gemeente na de herindeling en activiteit, die voortvloeien uit 
harmonisatievraagstukken. Deze maatregelen zijn onderdeel van regulier beleid en fusiebeleid 
en deze blijven gehandhaafd. Wel leggen wij onszelf een korting van 7,5% op deze uitgaven op.

De definitieve herijking van ons collegeprogramma zal plaatsvinden na de besluitvorming over de 
Strategische Heroverweging in de raad.

Duurzaamheid
Duurzame ontwikkeling vormt een leidraad in het coalitieakkoord en in het collegeprogramma. Met 
de maatregelen die wij voorstellen, geven wij aan duurzaamheid serieus te nemen. Zo worden er 
maatregelen voorgesteld om energiegebruik terug te brengen, social return en maatschappelijke 
betrokkenheid bij beleid en uitvoering te bevorderen. Maar ook onze gemeentelijke 
verantwoordelijkheid als werkgever, het begeleiden van mensen naar werk, het betrekken van lokale 
ondernemers en het voorstaan van een zelfredzame samenleving, zijn voorbeelden van maatregelen 
die een bijdrage leveren aan een duurzamer samenleving en een toekomstbestendige gemeente.

De opgave
Onze gemeente staat voor een grote heroverwegingsopgave oplopend tot € 11,1 miljoen in 2015. 
Zoals al eerder aangegeven kan deze opgave nog negatief worden beïnvloed door aanvullende 
maatregelen vanuit het Rijk. Daarnaast moet de gemeente rekening houden met mogelijke 
tegenvallers, die voortvloeien uit de second opinion die de huisaccountant op dit moment uitvoert op 
de rentelasten, projecten, grondexploitaties, reserves en voorzieningen. Ook kijken we naar 
beheerplannen van de openbare ruimte en gebouwen.

Wij zien daarom geen reden tot optimisme ten aanzien van de nabije toekomst. Eerder is er reden 
om de komende jaren terughoudend te zijn met gemeentelijke uitgaven en zorg te dragen voor een 
sterke weerstandspositie van de gemeente. Mochten zich in de komende jaren meevallers voordoen, 
of liever gezegd, mochten de tegenvallers meevallen, dan is het zeer gewenst om die meevallers in 
te zetten voor een gezonde buffer. 

Maatschappelijke effecten
De besluiten die wij u als raad voorleggen zullen de nodige maatschappelijke effecten 
teweegbrengen. Een aantal van onze besluiten zal positieve effecten bewerkstelligen als het 
bijvoorbeeld gaat om de professionalisering van de sportraad, intensivering van Toerisme en 
Recreatie of de inzet van inwoners, instellingen en ondernemers bij maatschappelijke vraagstukken. 
Ook zal een aantal van onze besluiten negatieve effecten kunnen veroorzaken. Om dit te 
voorkomen, gaan wij bij de uitwerking van de besluiten hiervoor een aparte paragraaf opnemen. In 
die paragraaf gaan we in op de maatschappelijke effecten, hoe we hiermee omgaan en wat we 
daarbij van onze inwoners, instellingen en ondernemers verwachten. Daarbij doen wij een beroep op 
‘eigen kracht’ en verantwoordelijkheid. De maatschappelijke effecten maken wij inzichtelijk aan de 
hand van prestatie-indicatoren en koppelen wij nadrukkelijk aan onze P&C cyclus, zodat wij u 
periodiek over de voortgang informeren.

Voorstellen in de “eigen huishouding”
De totale heroverwegingsoperatie valt uiteen in heroverwegingen in de eigen huishouding (“snijden 
in het eigen vlees”) en maatregelen in de beleidsprogramma’s van de gemeente. Een groot deel van 
de heroverweging halen wij uit maatregelen in de eigen huishouding, door een forse vermindering 
van de personele formatie oplopend naar 8% in 2015, vermeerderd met de personele gevolgen van 
de beleidskeuzes (€ 200.000), het zoeken van regionale samenwerking bij de uitvoering van taken 
en besparingen in het bestuur (raads- en collegebudgetten). Daarnaast worden besparingen 
gerealiseerd op het terrein van huisvesting, ICT, financiële techniek, et cetera. Tot slot maken wij 
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tarieven kostendekkend, parallel aan het terugbrengen van de kosten. In totaal leveren de 
maatregelen in de eigen huishouding ca € 5,2 miljoen op, zijnde 47% van de totale taakstelling.

Communicatie
De maatregelen hebben (financiële) consequenties voor onze instellingen en organisaties. Deze 
informeren wij persoonlijk met een brief en/of een gesprek. 
Met een persgesprek, ondersteund door een persbericht, informeert het college de media over het 
raadsvoorstel. Inwoners, organisaties en instellingen worden op de hoogte gehouden van het 
besluitvormingsproces (inclusief de inspraakmogelijkheden) via de gemeentepagina en via 
www.ditismijnstichtsevecht.nl. 
Na definitieve besluitvorming door uw raad, informeert het college vanaf januari 2012, inwoners, 
instellingen en organisaties over de concrete maatregelen voor bezuinigingen en extra inkomsten en 
de vervolgaanpak. 

De voorstellen
Wij hebben gekozen voor uitgavenvermindering en inkomstenverhoging en nadrukkelijk niet voor een 
algemene lastenverzwaring. Dit leidt in ieder geval tot een nieuwe en andere manier van werken, 
met elkaar en voor de inwoners. Wij realiseren ons terdege dat er voor inwoners, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven pijnlijke keuzes uit kunnen voortkomen. Keuzes maken is echter 
onvermijdelijk. De keuzes maken wij per programma, gericht en gefundeerd en niet met de 
kaasschaafmethode. 

Alternatieve begroting oppositie
De gezamenlijke oppositie heeft op 2 december 2011 een alternatieve begroting 2012 – 2015 
ingediend. Een initiatief dat wij waarderen en waarin wij veel bevestiging zien van de door ons 
voorgestelde maatregelen. Wij zien het derhalve als een handreiking om de problemen waarvoor 
onze gemeente zich gesteld ziet, gezamenlijk aan te pakken.
In onze reactie van 13 december 2011 zijn wij nader ingegaan op deze alternatieve begroting. 

Verlagen taakstelling door overname onderdelen Alternatieve Begroting
Naar aanleiding van voorstellen uit de ingediende alternatieve begroting hebben wij besloten u voor 
te stellen de  taakstelling op cultuur te verlagen met uiteindelijk € 145.000 in 2015. 
Concreet stellen wij u voor om ten aanzien van het bibliotheekwerk aan te sluiten bij de aanvullende 
bezuinigingsopgave, € 200.000 per jaar m.i.v. 2013, waar de instelling zelf al meewerkt, en ten 
aanzien van het muziekonderwijs de taakstelling in 2015 te verlagen van € 200.000 naar € 155.000. 
Zowel met de bibliotheek als met de muziekschool gaan wij in gesprek zodat alternatieve 
oplossingen een kans kunnen krijgen.
Voor het muziekonderwijs betekent dit dat na 2014 een budget van € 50.000 structureel per jaar 
beschikbaar blijft voor de coördinatie van het muziekonderwijs (hiervan is € 5.000 al begroot).
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Voorgestelde maatregelen in de beleidsprogramma’s
Om invulling te geven aan de taakstellingen in de Kadernota voor de Interactieve Strategische 
Heroverweging, leggen wij u de volgende maatregelen ter besluitvorming voor. Voor de financiële 
verwerking verwijzen wij u naar de diverse tabellen. Daar waar een directe financiële link bestaat met 
de voorgestelde maatregel is verwezen met de codering (A), (B), etc. In de maatregelen en tabellen 
zijn ook de overgenomen punten uit de alternatieve begroting verwerkt, alsmede de bijstellingen ten 
aanzien van cultuur. Op basis van uw raadsbesluit zal een begrotingswijziging worden opgesteld.

De financiële aansluiting op de vastgestelde Programmabegroting 2012 en op de Kadernota 
Interactieve Strategische Heroverweging, beide met meerjarenperspectief, treft u bijgevoegd aan. 
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Programma: Bestuur en dienstverlening

1. Met ingang van 1 januari 2013 worden de openingstijden aangepast. We gaan werken volgens 
het huisartsenprincipe, op afspraak, met een beperkte open inloop. In 2012 wordt dit verder 
uitgewerkt, er wordt een nieuwe afsprakenmodule geïmplementeerd en een uitgebreid 
communicatieplan uitgerold. 

2. De servicepunten worden in relatie tot het project Huisvesting afgebouwd. Het servicepunt in 
Breukelen gaat z.s.m. dicht, het servicepunt in Loenen blijft open. (A)

3. Vanuit programma Werk en Inkomen wordt onderzocht of de inzet van bijstandsgerechtigden bij 
verkiezingen kan leiden tot kostenbesparingen. Het gaat hier om presentiegelden, porto- en 
bezorgkosten. (C)

4. Leges kostendekkend maken en meer opbrengsten huwelijken genereren. (D)

5. Verder digitaliseren van producten en diensten versneld oppakken. (A)

6. Een snelloket inrichten bij de publieksbalie bijvoorbeeld ten behoeve van 
inkomensverstrekkingen Werk & Inkomen, Belastingen, Vergunningverlening en Burgerzaken. 
(A)

7. Een businesscase opstellen over mogelijke regionale inrichting TIC/KCC en zorgen dat de 
geplande investeringen, als het gaat om centrales en ICT, de toekomstige ontwikkelingen niet 
blokkeren. 

8. Meldingen bij het TIC kunnen digitaal worden gedaan.

9. De sterk schommelende kosten van verkiezingen egaliseren met behulp van een methodiek met 
een egalisatiereserve (B)

  Taakst
. 2015

Financieel effect I/
S

Uitg./ 
Ink. 1 Bestuur en dienstverlening 2012 2013 2014 2015

 1.1 Bestuur (450k bij gem. huish., niets in dit traject) € 0  
  
 1.2 Dienstverlening  
A Burgerzaken algemeen:  Diversen expertgroep en 

methodiek snelloket
€ 211 € 235 € 287 S Uitg.

B Verkiezingen, kostenegalisatiemethodiek € 26 € 26 € 26 S Uitg.

C Verkiezingen, inzet bijstandsgerechtigden PM PM PM PM S Uitg.

D Leges en rechten burgerlijke stand: Diversen expertgroep € 10 € 20 € 30 S Ink.

 € 300 € 0 € 247 € 281 € 343  

 Resultaat voorstellen t.o.v. taakstelling in 2015  € 43 
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Programma: Veiligheid

1. Wijkveiligheidsprogramma’s via de methodiek van gebiedsgericht werken uitvoeren. 

2. Gebiedsgericht werken in samenhang brengen met sociale en fysieke leefbaarheidsaspecten. 
Op deze wijze werken aan de TOP 5 positie van veiligste gemeenten van de provincie Utrecht. 
Dit wordt opgenomen in de sociale structuurvisie.

3. De samenwerking tussen de gemeente, politie en inwoners op het gebied van (operationele) 
veiligheid en handhaving in de buurt intensiveren en optimaliseren. We gebruiken hiervoor de 
structuur van de kadernota GGW en het IVP.

4. Intensief samenwerken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, prestatieafspraken maken 
en deze monitoren.

5. We onderzoeken welke resultaten bereikt worden met betrekking tot alle veiligheidsaspecten en 
deelnemende organisaties. Overleggen en initiatieven bundelen in het IVP en beoordelen op 
resultaten, output. Subsidiering/financiering aanpassen op basis van resultaat- en 
prestatieafspraken en monitoren.

6. Kleinschalige ontmoetingsplekken en Multi Functionele Accommodaties via de welzijnsfunctie 
benutten voor communicatie en participatietrajecten met bewoners.

7. Aanpassing van de frequentie van de Veiligheidsmonitor, van tweejaarlijks naar vierjaarlijks. (B)

  Taakst
. 2015

Financieel effect I/
S

Uitg./ 
Ink. 2 Veiligheid 2012 2013 2014 2015

 2.1 Veiligheid  
A Brandweer: Lagere bijdrage VRU door grotere bezuiniging 

(7% i.p.v. 5% op GR)
€ 85 € 85 € 85 € 85 S Uitg.

B Verlagen frequentie veiligheidsmonitor € 34 I Uitg.

 pm € 85 € 119 € 85 € 85 

 Resultaat voorstellen t.o.v. taakstelling in 2015  € 85 

      

Programma: Beheren leefomgeving

1. Wij extensiveren de onderhoudstaken in de openbare ruimte tot een gemiddeld basisniveau en 
beperken ons in de keuze v.w.b. onderhoudsniveau. Daarbij stellen wij het minimum 
onderhoudsniveau vast en gaan het onderhoud ook meer vraaggericht organiseren. Veiligheid 
en duurzaamheid van de openbare ruimte is daarbij randvoorwaarde. (A en D) 

2. Wij willen het proces van samenwerking met PAUW bedrijven in de uitvoering van beheer 
versneld doorlopen, waarbij bulktaken inbesteed kunnen worden. Naast financiële en 
kwalitatieve voordelen levert dit effecten op in het kader van Social Return en het inschakelen 
van lokale en regionale bedrijven.
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3. Wij onderzoeken de financiële consequenties die verdergaande samenwerking met PAUW 
bedrijven kan hebben. Extra inkoop kan leiden tot minder gemeentelijke afdracht aan het SW 
bedrijf.

4. Wij zetten de gebiedsregisseur in voor beeldbepaling en klachten (vraaggericht en 
zelfredzaamheid).

5. Er komt een duidelijke toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
gebiedsregisseur. Ook de rol en positie moet worden geëxpliciteerd en geformaliseerd.

6. Wij gaan de recreatieve voorzieningen voor passanten, haven, verhuur en terrassen uitbreiden, 
en dekken door verhoging liggelden. (C)

7. Wij onderzoeken samen met het Plassenschap Loosdrecht de exploitatiemogelijkheden van het 
parkeren op ‘De Strook’. Vooralsnog ramen wij hier geen financiële effecten voor.

8. Wij gaan nut en noodzaak van het in eigendom houden van accommodaties kritisch bezien en 
de resterende accommodaties op kostprijs verhuren. 

9. Wij gaan onderzoeken of, en zo ja, in hoeverre de samenwerking regionaal kan worden 
georganiseerd ten aanzien van uitvoering van verkeerstaken, gladheidbestrijding en 
wegenonderhoud en het vereenvoudigen van verkeersregels en borden. 

10. Wij gaan de kosten van openbare verlichting terugdringen door te sturen op energieverbruik en 
de contractkosten. Ook zal gestuurd worden op het energiegebruik in gemeentelijke gebouwen. 
(B)

11. Bespreek en bepaal in- en extern de mogelijkheden van combinaties van het fysieke en sociale 
aspecten in wijken en kernen (sociaal structuurplan).

12. Wij harmoniseren de frequentie van inspectie van speelvoorzieningen en doen dat voortaan 
jaarlijks. (F)

  Taakst. 
2015

Financieel effect I/
S

Uitg.
/ Ink. 3 Beheren leefomgeving 2012 2013 2014 2015

 3.1 Gebiedsgericht werken pm
 

 3.2 Beheren leefomgeving, recreatie en verkeer  
A Onderhoud wegen: Lager onderhoudsbudget € 90 € 150 € 225 € 300 S Uitg.

B Openbare verlichting: Lagere energiekosten en minder 
o.v., ook voordeel accommodaties meegenomen 
(netto, na kosten)

€ 30 € 60 € 100 € 150 S Uitg.

C Oevers en kades van binnenwateren: Uitbreiden  
passantensteigers; investering van € 75.000 in 2012, 
beperkte jaarlijkse kap.lasten nog niet meegenomen.

€ 25 € 30 € 40 € 50 S Ink.

D Onderhoud openbaar groen: Lager onderhoudsbudget € 90 € 150 € 225 € 300 S Uitg.

E Verkoop restgroen € 50 € 50 € 50 € 50 I Ink.

F Frequentie inspectie speelvoorzieningen  € 20 € 20 € 20 S Uitg.

 € 1.400 € 285 € 460 € 660 € 870 

 Resultaat voorstellen t.o.v. taakstelling in 2015  -€ 530 *

  * zie Hoofdstuk 8, onderdeel begraven

Programma: Onderwijs, kinderopvang en jeugd
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1. Streven is om in de looptijd van deze begroting 1 á 2 onderwijslocaties in Maarssen(broek) vrij te 
laten vallen. Vooralsnog ramen wij hiervoor geen financiële effecten. 

2. Opstellen van een integraal huisvestingsplan Onderwijs. Bespreek met het onderwijsveld 
eventuele intensieve samenwerking c.q. clustering scholen als onderdeel van een Integraal 
onderwijshuisvestingsplan. 

3. De gemeente gaat de omvang van het medegebruik en verhuur van schoolgebouwen 
inventariseren. (D)

4. In 2012 gaan wij het Peuterspeelzaalwerk doorontwikkelen, dat wil zeggen: 1). werk efficiënt 
inrichten en met minimale middelen uitvoeren, 2). locaties inperken 3). de subsidiesystematiek 
harmoniseren, 4). maximum aantal benodigde kindplaatsen vaststellen, 5). optimale bezetting 
realiseren en 6). het ambitieniveau bepalen ( maximum afstand hanteren voor de 
beschikbaarheid van peuterspeelzalen) en 7). vercommercialiseren c.q. integreren in het 
bestaande basisonderwijs. Bespreken met ouders en directies. (E)

5. Bij aanvragen voor nieuwe kinderopvanglocaties leges heffen en de kosten voor de GGD 
doorberekenen door deze voorafgaand aan de registratie te verwerken. De hoogte van het 
legestarief mag maximaal kostendekkend zijn. Opnemen in de legesverordening. (F)

6. Samenwerking bevorderen Jeugd- en jongerenwerk en Centra voor Jeugd en Gezin. Jeugd- en 
jongerenwerk terugbrengen naar 1 uitvoeringsorganisatie. Jeugd- en jongerenwerk aanbesteden. 
Positief jeugdbeleid formuleren. 

7. Wij schaffen de gemeentelijke bijdrage aan onderwijsbegeleiding af. (B)

8. Wij harmoniseren het leerlingenvervoer en besteden het dan opnieuw aan. Ouders helpen zelf 
het vervoer te organiseren. (A)

9. Wij onderzoeken de mogelijkheden om Jongerencentra in bezit van gemeente op te heffen en 
aan te sturen op zelfredzaamheid en eigen initiatief. 

10. Introductie LEA budget ten behoeve van start nieuwe ontwikkelingen; niet voor subsidies. (C)

  Taakst
. 2015

Financieel effect I/
S

Uitg./ 
Ink. 4 Onderwijs, kinderopvang en jeugd 2012 2013 2014 2015

 4.1 Onderwijs en kinderopvang  
A Leerlingenvervoer: Harmonisatie en aanbesteding € 25 € 50 € 75 € 100 S Uitg.

B Onderwijsbegeleiding: Afbouw / stoppen van 
onderwijsbegeleiding, besparing deels ingezet voor LEA

€ 15 € 191 € 191 € 191 S Uitg.

C Budget voor LEA, uit besparing schoolbegeleiding e.a.  -€ 86 -€ 86 -€ 86 S Uitg.

D Overige gemeenschappelijke vz onderwijs: Afdracht 
gedeelte verhuuropbrengst schoolgebouwen

 € 10 € 10 € 10 S Ink.

E Kinderopvang: Peuterspeelzalen  € 40 € 80 € 120 S Uitg.

F Kinderopvang: Leges voor aanvragen nieuwe 
kinderopvang

 € 15 € 15 € 15 S Ink.

 € 350 € 40 € 220 € 285 € 350 

 Resultaat voorstellen t.o.v. taakstelling in 2015  € 0 
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Jeugd

11. Anders organiseren van de spreekuren van de Centra Jeugd en Gezin. (A)

12. Voor logopedie onderzoeken wij een andere manier voor screening en indicering. (B)

  
Taakst. 

2015

Financieel effect

I/S

Uitg. 
/ 

Ink.
 

4 Onderwijs, kinderopvang en jeugd 2012 2013 2014 2015

 4.2 Jeugd  

A
Centrum Jeugd en gezin - Wmo: Andere werkwijze CJG en 
jeugdzorg  € 80 € 80 € 80 S Uitg.

B Jeugdgezondheidszorg-maatwerk: Logopedie  € 20 € 20 € 20 S Uitg.

 € 100  € 100 € 100 € 100 

 Resultaat voorstellen t.o.v. taakstelling in 2015  € 0 

      

Programma: Cultuur, recreatie en sport (en Cultureel Erfgoed)

Cultuur

1. Ontwikkelen van een nieuw aanbod van bibliotheekwerk met heroverweging van locaties en 
werkwijzen. (A)

2. Stimuleren van cultureel ondernemerschap.

3. Bevorderen van samenwerking/fusies culturele instellingen en subsidiering herzien.

4. Wij willen eenmalige prestaties en activiteiten stimuleren. Daarnaast is aandacht voor de kleine 
subsidies. In 2012 zal harmonisatie van de subsidie plaatsvinden.

5. De subsidie dient gebruikt te worden voor de uitvoering van activiteiten i.p.v. huisvestingslasten 
(meer activiteiten/minder stenen).

6. Wij herzien de subsidie voor de muziekschool cq –onderwijs en zorgen dat coördinatie mogelijk 
blijft. (B)

7. Wij laten een businesscase maken met als opdracht een scenario uitwerken voor een 
zogenaamd Vrije Tijdsbedrijf met mogelijkheden tot integratie van andere onderdelen. 

8. De onderwerpen Cultuurfonds en Cultuurraad nemen wij in dit onderzoek mee. (C)
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  Taakst
. 2015

Financieel effect I/
S

Uitg./ 
Ink. 5 Cultuur, recreatie en sport 2012 2013 2014 2015

 5.1 Cultuur  
A Openbaar bibliotheekwerk: Herallocatie vestigingen en 

herzien beleid
 € 200 € 200 € 200 S Uitg.

B Kunstzinnige vorming: Omvormen subsidies muziekschool 
cq –onderwijs

 € 100 € 150 € 155 S Uitg.

C Oprichten vrije tijdsloket  € 100 € 100 S Uitg.

 € 600 € 0 € 300 € 450 € 455 

 Resultaat voorstellen t.o.v. taakstelling in 2015  -€ 145 

    

Recreatie en toerisme

9. Ontwikkelen van een beleidsvisie op gebied van recreatie, toerisme en evenementen.

a) Uitbreiden en opwaarderen voorzieningenniveau en onderzoeken 

mogelijkheden voor aanlegplekken, passantenhavens, fietsverhuur, 

terrassen, kabelpontjes; hierbij gebruik maken van ondernemerschap. (zie 

ook beheren leefomgeving)

b) Onderzoeken van de mogelijkheid voor nog een jachthaven i.s.m. 

omringende gemeenten, hierbij rekening houdend met de 

concurrentiepositie van andere havens in het gebied. 

c) Op- en uitbouwen contacten met bedrijven en onderzoeken of een 

toeristisch recreatief platform voor ondernemers wenselijk is.

10. Verbeteren van de informatie en ontvangstfunctie in het “Vrije Tijdsloket” en hiervoor aansluiting 
zoeken bij een Regionaal Bureau voor Toerisme. 

11. Verbeteren van de toeristische infrastructuur.

12. Positionering en promotie van het gebied verbeteren en hierbij samenwerking en cofinanciering 
zoeken bij gemeenten, provincies en partners uit het veld.

13. Impuls geven aan (zakelijk) verblijfstoerisme.

14. Inventariseren van de toeristische en recreatieve voorzieningen en bepalen van de 
ontwikkelmogelijkheden in samenwerking met de recreatieschappen, gebiedscommissies, 
omliggende gemeenten en de provincies Noord-Holland en Utrecht. 

15. De relatie tussen de aanwezigheid van toeristische voorzieningen, de directe werkgelegenheid 
onderzoeken en versterken.

16. Toeristenbelasting gebruiken als cofinanciering voor ontwikkelingen op gebied van recreatie en 
toerisme en het opwaarderen van het voorzieningenniveau. 
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Sport

17. Harmoniseren/ opnieuw ontwikkelen van het sportbeleid en daarbij in beeld brengen en 
kapitaliseren van de maatschappelijke waarde van sport (sporten is gezond, jeugd, vrijwilligers). 
Integraal onderdeel van dit proces is: harmoniseren tarievenbeleid en subsidiebeleid. Bij het 
harmoniseren gelden de volgende uitgangspunten:

a) Breng de lasten van sportaccommodaties (binnen-, buitensport en 

zwembaden) in beeld (kostprijsberekening) en bepaal dan eventueel de 

subsidiëring (dekkingspercentage). (A en C)

b) De vervuiler betaalt, kostentoerekening aan de gebruiker, ook onderwijs. (C)

c) Hogere huren, verhogen entreegelden zwemgelegenheden (vrij zwemmen) 

tot een marktconform niveau van kostendekkendheid c.q. onderbrengen in 

het sportbedrijf. (C)

d) Onderwijs draagt bij aan de exploitatie van sportaccommodaties.

e) Sportaccommodaties ondersteunen bij privatisering en/of gezamenlijk 

multifunctionele locaties inrichten (beperken locaties) in samenspraak met 

de omliggende gemeenten. Ook combinaties met particulieren zijn denkbaar 

zoals sportscholen en BuitenSchoolseOpvang. (B)

18. Wijzigen van de beheersvormen (sleutelbeheer) en het stimuleren van marktwerking (afstoten 
van taken). (B)

19. Opstellen meerjarig onderhoud programma (MOP) met bijbehorend investeringsprogramma voor 
bestaande accommodaties. (B)

20. Gezamenlijke inkoop onderhoud, energie, etc. (B)

21. Respect voor recht van vereniging.

22. Aanvullend onderzoek doen naar:

a) de sport - capaciteitsbehoefte (vraag en aanbodanalyse) voor nu en de 

toekomst.

b) de onderhouds- en renovatiebehoefte voor nu en de toekomst.

c) de jaarlijkse kosten van onderhoud met de daarbij behorende maatregelen.

d) onderzoek of clusteren, combinaties maken van sportverenigingen en 

accommodatiegebruik, in samenwerking met omliggende gemeenten.

23. Businesscase ontwikkelen voor het inrichten van een Sportbedrijf en/of -sportkoepel als als 
partner en mogelijke subsidiënt voor de gemeente. Met als aandachtspunten: regionale 
samenwerking/ontwikkelingen, zwembaden privatiseren of zo mogelijk kostendekkend maken en 
overbrengen naar een op te richten sportbedrijf. risico’s duidelijk in beeld brengen, verschillende 
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scenario’s uitwerken: 1). Sport- en cultuurbedrijf en 2). Voorzieningencoöperatie voor 
maatschappelijk vastgoed. (D)

24. Wij evalueren de combinatiefuncties (wat is het resultaat einde jaar, vraagt dit om herbezinning).

  Taakst. 
2015

Financieel effect

I/S
Uitg./ 

Ink. 5 Cultuur, recreatie en sport 2012 2013 2014 2015

 5.2 Sport  

A Sport algemeen: Lagere subsidies  € 50 € 100 € 100 S Uitg.

B Sportaccommodaties: Accommodatiebeleid  € 50 € 100 € 125 S Uitg.

C Sportaccommodaties: Tarievenbeleid  € 100 € 100 € 175 S Ink.

D Sportterreinen: Sportbedrijf, Sportraad  € 100 € 150 S Uitg.

 € 550 € 0 € 200 € 400 € 550 

 Resultaat voorstellen t.o.v. taakstelling in 2015  € 0 

      

Programma: Werk en inkomen

1. Impact- en scenarioanalyse uitvoeren om de effecten van deze maatregelen te duiden. Het 
instellen van een vermogenstoets, invoeren van proces- en productbeschrijvingen en normtijden. 
Het uitvoeren van een benchmark en het in kaart brengen van de verdiencapaciteit van 
bijstandsgerechtigden.

2. Doorvoeren administratieve lastenverlichting.

3. Inrichting van het snelloket of de methodiek daarvan. ‘Klaar terwijl u wacht’-producten en 
diensten. 

4. Participatie en activering, regionaal koppelen van de re-integratieactiviteiten met de PAUW 
bedrijven. Er wordt experimenteel in pilots hieraan gewerkt. Werk in een businesscase deze 
mogelijkheid uit. Belangrijke onderwerpen zijn financiële consequenties, kwaliteit en kwantiteit 
van de PAUW organisatie, formatieve gevolgen, locaties en ‘output gestuurd’ en het betrekken 
van commerciële partners. Ook het werkgeversservicepunt moet hierbij worden betrokken. Dit 
onderwerp is urgent gezien de wettelijke datum van 1 januari 2012.

5. Onderzoek de mogelijkheden van “verplicht” werken, activeren en participeren. Met name gericht 
op jongeren om instroom te voorkomen.

6. Wij benaderen die werkgevers, ondernemers in hun wijk/kern voor werkgelegenheid (Social 
Return).

7. Wij schakelen actief het bedrijfsleven en de welzijnssector in als essentiële partners voor sociaal 
maatschappelijk ondernemen, meedoen is ook meebetalen. Dit geldt ook voor de gemeente die 
vacatures kan oormerken voor de doelgroep c.q. werk kan uitbesteden aan bedrijven die zich 
aansluiten.

8. Social Return, contract compliance ten behoeve van participatie bij voorkeur lokaal inregelen en 
mogelijk regionaal bespreken. Bedrijfscontactfunctionaris, programma economie betrekken. (B 
en C)
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9. Benut opleidingscapaciteit regionaal (ROC’s), schooluitval en toeleiding (RMC’s).

10. We koppelen de andere programma’s van de gemeente aan de opgave van participatie, welzijn, 
zorg, beheer en leefomgeving e.a. 

11. In samenwerking met omringende gemeenten en PAUW-bedrijven plan van aanpak maken voor 
uitstroom zittende bestand SW-ers. Nieuwe instroom wordt lager ingeschaald.

12. Beperk de insourcing en focus op bedrijfsmatige controle, niet investeren in onnodige kosten in 
verband met mogelijke outsourcing/samenwerking. Voor 2012 moet een scenario gekozen 
worden hoe de toekomstige regionale samenwerking ook met PAUW bedrijven eruit komt te 
zien, inclusief kosten-baten analyse. 

13. Onderzoek additionele financiering van klantactiviteiten vanuit de Zorgbranche (Mozaïek) voor 
Schuldhulpverlening, begeleiding, huisvesting etc. (ex-gedetineerden, zorg/hulpbehoeftigen 
GGZ).

14. Organiseer een werkgevers “loket” en/of klussen voor activering en participatie (in samenwerking 
met de PAUW bedrijven). Let op het werken in wijken en kernen. 

15. Onderzoek de mogelijkheid van gebruik van Apps bij matching vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt en sluit aan bij de servicepunten UWV. 

16. Implementeer wonen, zorg en werken in de wijk in samenwerking met inwoners, instellingen en 
bedrijven.

17. Neem bij beleid in overleg met de uitvoering: 1. een risicoparagraaf op i.r.t. WWB populatie en 
AWBZ ontwikkelingen en 2. maak het beleid integraal v.w.b. Jeugd, Zorg en Werk en 3. 
ontwikkel een aantal pilots voor re-integratie en werken op wijkniveau.

18. Laat Stichtse Vecht regionaal de bestuurlijke- en ambtelijke trekker/kwartiermaker zijn van de 
visie en ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen die per 1 januari 2013 geïmplementeerd moet 
zijn. 

19. Zorg dat de bezuinigingen en decentralisaties worden opgevangen binnen de bestaande 
budgetten. Dit geeft een gezonde druk in (nieuwe) samenwerkingsvormen en keuzes voor de 
inrichting.
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  Taakst. 
2015

Financieel effect

I/S
Uitg./ 

Ink. 6 Werk en inkomen 2012 2013 2014 2015

 6.1 Werk en inkomen  

A
Bijstandsverlening: Invlechting vanuit IASZ Woerden. In 
de begroting 2012 opgenomen voor dit bedrag. € 535 € 535 € 535 € 535 S Uitg.

B Effect Social Return op uitstroom bijstand  PM PM PM

C Effect Social Return op uitstroom WSW  PM PM PM

 € 530 € 535 € 535 € 535 € 535 

 Resultaat voorstellen t.o.v. taakstelling in 2015  € 5 

      

Programma: Welzijn en zorg

Subsidiebeleid

1. Heroverwegen van de huidige subsidiëring en herdefiniëren relatie met de Welzijnsinstellingen. 
Bespreken van vormen van vergaande samenwerking ook met andere sectoren en 
beleidsvelden van de gemeente. Eventueel fuseren en financiering op basis van resultaten 
(Beleidsgestuurde Contract Financiering) organiseren.

2. Herzien van de subsidie voor het maatschappelijk werk. Er moet vraaggericht gewerkt worden op 
klantniveau. Daarbij wordt ook de mogelijkheid onderzocht om meer met vrijwilligers in de 
frontlinie van maatschappelijk werk te gaan werken (gebruik netwerk). Vaak zijn de kosten voor 
de diensten van professionals hoger dan bij inzet van vrijwilligers. (A)

3. Meldpunt Zorg en Overlast sluiten, meldingen anders organiseren.

4. Volstaan met de afname van het basispakket van de GGD en de eventuele afname van de 
keuzetaken alleen nog wijkgericht en vraaggericht organiseren.

5. Organisaties voor Vrijwilligerswerk professionaliseren en inzetten ten behoeve van 
activering/participatie en WMO. Zorgen voor externe fondsen en activiteitenverwerving, 
bijvoorbeeld bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen, netwerken organiseren en 
samenhang aanbrengen. Vacaturebank effectiever en efficiënter inzetten. Denk daarbij ook aan 
Mantelzorgers. 

6. Subsidiebeleid moderniseren en koppelen aan de gemeentelijke programma’s. Beleidsgestuurde 
Contract Financiering doorlichten en herzien, accenten op resultaat. Minder regels en minder 
lasten. Minder regels betekent dat er meer vertrouwen wordt gegeven aan inwoners en 
organisaties. (A en B)

7. Stel iemand aan c.q. geef iemand de taak additionele inkomsten van provincie, Rijk en “Brussel” 
ESF subsidies te verwerven. 

8. Subsidiering maatschappelijke stages herzien c.q. beëindigen. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9. Onderzoek de mogelijkheden om op het gebied van de WMO regionaal samen te werken, dus 
meer dan alleen aanbesteden en publiek–privaat ontwikkelen. 
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10. Alpha-hulpen bij de SW organisatie (PAUW) onderbrengen en werken met Alpha-cheques. Naar 
voorbeeld van de SW organisatie 18 K te Tilburg leidt dit tot kostenbesparingen en extra 
inkomsten bij PAUW. Hierbij moet een relatie gelegd worden met re-integratie en participatie-
activiteiten van W&I.

11. In 2012 een marktplaats (C) inrichten voor de individuele WMO-voorzieningen. De mogelijkheid 
bestaat dat met gelijke effecten voor een andere voorziening wordt gekozen. Per 1 januari wordt 
het geharmoniseerde WMO-beleid m.b.t. voorzieningen ingevoerd. Wij gaan dit zodanig efficiënt 
en effectief organiseren dat dit leidt tot kostenbesparingen in de organisatie en de 
verstrekkingen. Aansluitend daarop gaan wij: 

a) het klantenonderzoek bundelen. 

b) gehandicaptenparkeerkaart kostendekkend maken.

c) eigen bijdrage optimaliseren en scherper stellen van de inkomenstoets.

12. De transitie van de AWBZ extramurale begeleiding, Jeugdzorg en WWNV samen met de 
projecten de kanteling (WMO), Welzijn Nieuwe Stijl, CJG en passend onderwijs in samenhang 
tot elkaar goed in kaart brengen. Een omslag in denken en doen teweegbrengen bij gemeente, 
organisaties en inwoners. Uitgaan van de vraag, eigen kracht en zelfredzaamheid van de burger 
en zoveel mogelijk gebruikmaken van lokaal aanbod/voorliggende voorzieningen. Hierdoor is 
minder inzet van dure zorg en voorzieningen nodig. 

13. Ten aanzien van punt 14, bij Welzijn, de mogelijkheden onderzoeken om met lokale partijen te 
werken en hierbij rekening houden met aanbesteden c.q. inbesteden (PAUW-bedrijven).

Welzijn

14. De gemeente wil het Welzijnswerk ‘Nieuwe Stijl' in de gemeente invoeren. In het welzijnswerk 
moet daarbij aandacht zijn voor innovatie, wijk- en kernengericht en vraaggericht werken. Ook de 
interne organisatie zal daarop aangesloten worden.

15. Heroverweeg de locaties en het gebruik van dorpshuizen/wijkontmoetingsruimten, dit mede in 
verband met ambulant werken. Financiering beperken en/of koppelen aan doelstellingen. 
Belangrijke uitgangpunten zijn: 

a) sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten zijn belangrijker dan het 

voortbestaan van de huisvesting.

b) rekening houden met de unieke situatie van elke accommodatie 

(ontstaansgeschiedenis, wijze van beheer, eigendom, functie binnen de 

samenleving).

c) multifunctioneel gebruik.

16. Maximale bezetting van de voorzieningen organiseren, bijvoorbeeld i.s.m. gebiedsregisseur, en 
voorzieningen op maat. 

17. Op basis van deze uitgangspunten kunnen functies geclusterd worden en accommodaties 
worden samengevoegd. Let op, aandacht voor: eigendom, verkoop.
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18. Mogelijkheden en de staat van onderhoud (accommodatiebeleid). Opdracht is: kapitaliseren en 
lasten in beeld brengen. (D)

19. Preventief en curatief Jeugdbeleid actief en beleidsmatig koppelen aan Werk en Inkomen. (Maak 
gebruik van nieuwe technieken zoals sociale media en nieuwe werkwijze o.a. ambulant werken, 
zie ook Programma 4 en 6). 

20. Introduceren van de methodiek “Op eigen kracht”; hoe je de draagkracht zelf en met hulp van 
familie, vrienden en buren kunt vergroten. Mensen dus in hun thuissituatie helpen een 
behandelplan op te stellen en daarop eventuele hulp te organiseren en niet andersom. Deze 
methodiek kan toegepast worden bij de AWBZ, WMO, leerlingenvervoer en de nieuwe Wet 
Werken naar Vermogen.

21. Andere aanpak overlastmelding. (E)

  Taakst. 
2015

Financieel effect

I/S
Uitg./ 

Ink. 7 Welzijn en zorg 2012 2013 2014 2015

 7.1 Welzijn en zorg  

A
Herziening subsidiebeleid Algemeen Maatschappelijk 
Werk  € 100 € 100 € 100 S Uitg.

B
Gewijzigde opdracht en aanbesteding breed 
welzijnswerk  € 100 € 100 € 100 S Uitg.

C
Modellen voor inkoop zoals marktplaats WMO, 
huishoudelijke taken en voorzieningen  € 200 € 350 € 400 S Uitg.

D Buurt- en clubhuiswerk: Dorps- en buurthuizen  € 45 € 45 € 45 S Uitg.

 
Makelaarsrol maatschappelijke stages: Geen 
gemeentelijke taak  € 32 € 32 € 32 S Uitg.

E
Openbare gezondheidszorg: andere werkwijze 
overlastmelding  € 23 € 23 € 23 S Uitg.

 € 700 € 0 € 500 € 650 € 700 

 Resultaat voorstellen t.o.v. taakstelling in 2015  € 0 

      

Programma: Natuur en milieu

1. Afval: de afvalinzamelingfrequentie en de wijze van inzameling optimaliseren middels gebruik 
van ICT, c.q. het dienstverleningsniveau aanpassen en verwerking van TIC meldingen in deze. 
Tevens verbeteren van de werkwijze van de milieustraten en de afvalkalender. (A)

2. Onderzoeken of het beheer en onderhoud van de riolering door de waterschappen kan worden 
uitgevoerd.

3. In het geval de maatregelen bij punt 1 en 2 leiden tot een lager tarief voor de afvalstoffenheffing, 
dan dient dit voor de burger als compensatie voor de voorziene stijging van de rioolheffing.

4. Extra betalen voor meer minicontainers, tariefdifferentiatie, laten betalen voor afval onder het 
mom ‘de vervuiler betaalt’.

5. Naar Utrechts model in het kader van duurzaamheid geld verdienen, perceptiemanagement is 
afval als grondstof zien!
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6. Wij doen onderzoek naar de gewenste doelmatigheid en kwaliteit van de afvalinzamelingspunten 
in de gemeente. Overigens komen besparingen op dit onderdeel ten goede van het 
heffingenniveau. Ook wordt gedacht aan mogelijke uitbesteding en samenwerking met het 
bedrijfsleven of overheidsgerelateerde bedrijven. (A)

7. Gezien de capaciteit en kwaliteit van onze begraafplaatsen gaan wij de mogelijkheden van de 
gemeentelijke begraafplaatsen meer onder de aandacht brengen van het publiek. Wij 
onderzoeken ook de vestigingsmogelijkheid van een klein crematorium. (C)

8. Milieubeleidsplan niet actualiseren, maar programma opwaarderen. Daarmee doelen wij op het 
formuleren van onze ambities op het terrein van duurzaamheid in samenspraak met onder 
andere de expertgroep Milieu.

9. Controle frequenties aanpassen, verhogen pachten, afstoten bezit, rioolrecht op eigenaren en/of 
op gebruikers verhalen.

10. We beëindigen de financiële ondersteuning van de Milieuadviesraad. (D)

  Taakst
. 2015

Financieel effect I/
S

Uitg.
/ Ink. 8 Natuur en milieu 2012 2013 2014 2015

 8.1 Natuur en milieu (afval)  
A Afvalverwijdering en - verwerking: Diverse maatregelen  € 450 € 450 € 450 S Uitg.

B Idem (al verwerkt in de Programmabegroting 2012) € 400 € 400 € 400 € 400 S Uitg.

C Inkomsten begraafplaatsen: Diverse maatregelen (al 
verwerkt in de Programmabegroting 2012). 

€ 200 € 200 € 300 € 550 S Ink.

D Beëindiging Milieuadviesraad € 5 € 5 € 5 € 5 S Uitg

 € 850 € 605 € 1.055 € 1.155 € 1.405 

 Resultaat voorstellen t.o.v. taakstelling in 2015  € 555 *

  * zie Hoofdstuk 3, beheren leefomgeving

Programma: Wonen en ondernemen

Ondernemen

1. Reclamebeleid opstellen en het realiseren van inkomsten door reclamezuilen langs de A2 en het 
afsluiten van concessieovereenkomsten(bijvoorbeeld driehoeksborden). (A)

2. Extra inkomsten worden gegenereerd en er zijn ook mogelijkheden aan de kostenkant: 

a) Acquisitie van grotere bedrijven

b) Bevordering vaarrecreatie en harmonisatie kadegelden

c) Beheer van de markten optimaliseren: bijvoorbeeld uitbesteden 

marktmeesterstaken (B)

3. Precarioheffing voor gebruik openbare grond strikter handhaven.

4. Bewust locatiebeleid van en voor ondernemingen, zowel voor starters als voor grote 
ondernemingen. Benut de locaties dicht bij de vervoersvoorzieningen. 
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5. Onderzoek instellen naar de woonlasten zoals ozb, afvalstoffenheffing en rioollasten, op basis 
van COELO 2012.

6. Bedrijven/HORECA/MKB actief betrekken bij ontwikkelingen (platforms).

7. Samenwerking BRU, provincie en gemeenten en milieudiensten intensiveren. 

8. Verhoging van de pachtprijzen.

9. Minder projecten, maar wel projecten die een kwalitatieve impuls aan de lokale economie geven.

10. Actieve werkgeversbenadering voor ondersteuning en vestiging.

11. Bewoonbaar maken van leegstaande kantoorruimtes.

12. Actief volgen van de landelijke ontwikkelingen m.b.t. precarioheffing op ondergrondse 
Nutsleidingen.

  Taakst
. 2015

Financieel effect I/
S

Uitg./ 
Ink. 9 Wonen en ondernemen 2012 2013 2014 2015

 9.1 Ondernemen  
A Industrie algemeen: Reclamebeleid (zuilen langs A2  en 

concessieovereenkomsten).
 € 250 € 250 € 250 S Ink.

B Kosten / baten markten: In de Programmabegroting 2012 
opgenomen.

€ 70 € 70 € 70 € 70 S Ink.

 € 100 € 70 € 320 € 320 € 320 

 Resultaat voorstellen t.o.v. taakstelling in 2015  € 220 

    

Wonen

1. Opstellen woonvisie en daarin betrekken: harmonisatie woonfunctie recreatiewoningen en 
ombouw leegstaande kantoorruimtes naar woningen voor starters, studenten en senioren.

2. Bestuurlijke handhaving baseren op het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Dat betekent concreet 
bijvoorbeeld het invoeren van een bijdrage voor de gemeentelijke ondersteuning bij de uitvoering 
en organisatie van evenementen.

3. Actief programmatisch handhaven in samenhang met concessieovereenkomsten, leegstand 
panden, reclamebelasting, precario, liggelden.

4. Samenwerking met milieudienst en Waterschappen (koppeling belastingen onderzoeken) 
intensiveren. Intensieve samenwerking met de milieudienst ten aanzien van de 
omgevingsactiviteiten, ruimtelijke ordening, bouwplantoetsers en handhavers en de 
omgevingstaken. Maak een businesscase en onderzoek de mogelijkheden van 
dienstverleningsconcepten, SLA’s et cetera. Tevens gebruikmaken van de mogelijkheid om met 
gecertificeerde vergunningaanvragers te werken, zodat deze taak door de gemeente afgestoten 
kan worden.

5. Deregulering.
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6. We corrigeren in de begroting het budget voor de bijdrage aan Woningnet. (B)

7. We verlagen de budgetten voor drukwerk en adviesopdrachten bestemmingsplannen per 2012 
en verlagen het budget voor externe inhuur voor het opstellen van bestemmingsplannen per 
2013. (C en D)

8. Bij de kostentoerekening in het kader van de legesverordening betrekken wij de kosten van 
officiële publicaties. (E)

  Taakst
. 2015

Financieel effect I/
S

Uitg.
/ Ink. 9 Wonen en ondernemen 2012 2013 2014 2015

 9.2 Wonen  
A Wachten op second opinion huisaccountant PM PM PM PM

B Verlagen budget Woningnet € 12 € 12 € 26 € 26 S Ink.

C Bestemmingsplannen, minder drukwerk en advies € 4 € 4 € 4 € 4 S Uitg

D Verlagen budget inhuur bestemmingsplannen  € 25 € 50 € 50 S Uitg

E Officiële publicaties betrekken bij leges  € 30 € 30 € 30 S Ink.

 pm € 16 € 71 € 110 € 110 

 Resultaat voorstellen t.o.v. taakstelling in 2015  € 110 

      

Grondbeleid

1. Kader aanbrengen voor de strategie van het grondbeleid (actief of faciliterend). Dat is bepalend 
voor de wijze waarop de gemeente zich op de grondmarkt begeeft en hoe de gemeente 
samenwerking met andere partijen ziet (eigenaren, ontwikkelaars, gebruikers). Hiervoor een nota 
grondbeleid opstellen. (A)

2. De regierol van de gemeente uitwerken. Afstemming met de wettelijke eisen is daarbij van 
belang.

3. Een structuurvisie opstellen waarin een instrumentarium wordt opgenomen voor kostenverhaal 
bij ontwikkelingen.

4. Kaders stellen aan de uitvoering voor wat betreft de verantwoordelijkheden, de 
waarderingsregels, het grondprijsbeleid, de te hanteren parameters, de kostentoerekening, het 
risicomanagement en het weerstandsvermogen (bedrijfseconomische kaders).

5. Onderzoeken van de mogelijkheid om grond aan de Scheendijk in Breukelen te bestemmen voor 
parkeerdoeleinden, zodat de huur van een ander perceel kan worden opgezegd.

6. Ten aanzien van bestekken e.d.: onderzoek de insourcing in plaats van de huidige aanbesteding. 
Met eigen, huidige formatie uitvoeren mits goed ondersteund.

Voorstel
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1. Kennis nemen van het rapport Strategische Heroverwegingen, inclusief bijlagen en 
uitvoeringsprogramma.

2. De in dit voorstel voorgestelde maatregelen en de uit deze maatregelen voortvloeiende 
financiële implicaties vaststellen.

Maarssen, 16 december 2011
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

gemeentesecretaris burgemeester
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Raadsbesluit

Onderwerp

Strategische Heroverweging

Begrotingswijziging

volgt

Datum raadsvergadering

20 en 21 december 2011

Agendanummer

     

Registratienummer
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 16 december 2011 en het voorstel 
van het seniorenconvent van 22 november 2011;

Gehoord de werksessies d.d. 6, 7 en 13 december 2011;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Besluit:

1. de in het raadsvoorstel verwoorde maatregelen Strategische Heroverweging en de uit 
deze maatregelen voortvloeiende financiële implicaties vast te stellen

2. het bedrag voor vergoeding van de leden werksessies te verlagen met €    7.781
3. de formatie en loonsom van de griffie te korten met 8% €  26.185
4. de verslaglegging te verlagen met €  28.110
5. het budget voor de accountant te verlagen met €  61.400

Loenen aan de Vecht, 21 december 2011

Griffier Voorzitter
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Bijlage: Financiële aansluiting op de vastgestelde Programmabegroting 2012 met 
meerjarenperspectief 

Omschrijving 2012 2013 2014 2015

Begroting 2012 -7                    -2.854            -3.894            -5.578            

Mutaties na begroting 2012

Collegeprogramma S -1.122            -916                -856                -1.000            

Versobering collegeprogramma I 410                 210                 200                 

Frictiekosten Strategische heroverwegingen S -500                -500                -500                -500                

Nieuw gemeentelijk rioleringsplan S -534                -1.577            -1.406            

Correctie loon- en prijsontwikkeling S 468                 1.111              2.222              3.333              

Onttrekking budget Frictiekosten Herindeling I 350                 

Incidentele korting exploitatiebudgetten 1% I 234                 

Saldo voorstellen Strategische heroverwegingen S 2.034              4.416              5.415              6.252              

Af : in de begroting 2012 verwerkte voorstellen

* Subsidies S 419                 419                 419                 419                 

* Insourcing sociale zaken S 535                 535                 535                 535                 

* Benut de schaalsprong S 670                 670                 670                 670                 

* Verkoop restgroen I 50                    50                    50                    50                    

Netto bijdrage voorstellen Strategische heroverwegingen 360                 2.742              3.741              4.578              

Saldo voorstellen gemeentelijke huishouding 2.380              3.213              3.883              5.193              

Af: in de begroting 2012 verwerkte voorstellen

* Aanpassing raadsvergoeding S -35                  -35                  -35                  -35                  

* Formatiereductie 2/4/6/8 S 428                 855                 1.283              1.711              

* Korting verbonden partijen S 747                 747                 747                 747                 

* Benut de schaalsprong S 830                 830                 830                 830                 

* Regionale samenwerking S 177                 177                 177                 850                 

* Bestuur S 140                 140                 140                 450                 

* Aframen accountantskosten S 50                    50                    50                    50                    

Netto bijdrage aanvullende voorstellen gemeentelijke huishouding 43                    449                 691                 590                 

Nieuw meerjaren saldo 2                      -58                  27                    17                    

Mutaties meerjarensaldo op basis van Alternatieve begroting 2012 2013 2014 2015

verlagen frequentie inspecties speelvoorzieningen (1x per jaar) 20                    20                    20                    

bestemmingsplannen, minder inhuur 25                    50                    50                    

bestemmingsplannen, verlaging budget drukwerk 4                      4                      4                      4                      

verlagen frequentie veiligheidsmonitor naar 4 jaar 34                    

betrekken kosten officiële publicaties in leges 30                    30                    30                    

beeïndigen Milieu-adviesraad Maarssen 5                      5                      5                      5                      

aanpassing budget Woningnet 12                    12                    26                    26                    

Totaal voorgestelde aanpassingen 21                    130                 135                 135                 

Meerjarensaldo na mutaties Alternatieve begroting 23                    72                    162                 152                 

Aanpassingen Cultuur

M. Bibliotheek: verlaging voorstellen Strategische Heroverweging -100                -100                

N. Muziekschool, -onderwijs: verlaging voorstellen Strategische Heroverweging -45                  

Totaal aanpassingen Cultuur -                  -                  -100                -145                

Meerjarensaldo na aanpassingen Cultuur 23                    72                    62                    7                      
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Bijlage: Financiële aansluiting op de vastgestelde Kadernota Interactieve Heroverweging met 
meerjarenperspectief 

Omschrijving 2012 2013 2014 2015

Kadernota Strategische heroverwegingen -6.199            -8.896            -10.002          -11.136          

Wijzigingen/aanvullingen t.o.v. Voorjaarnota (zie Programmabegroting 2012)

uitgaven

Sociale zaken S -240 42 195 403

WMO S 344 344 344 344

Hogere lasten bedrijfsvoering S 330 315 300 300

Bijstelling onjuiste verwerking budgetten S 105 103 107 100

Hogere wachtgeldverplichting college S 65 65 65 65

Loon- en prijsontwikkeling (aanpassing t.o.v. Voorjaarnota) S -117 -117 -117 -117

487 752 894 1095

dekking

Inflatiecorrectie gemeentelijke heffingen S 488 488 488 488

Meer objecten OZB S 300 300 300 300

September circulaire S -840 1263 2214 1421

5% beinvloedbare exploitatiebudgetten I 1098

1046 2051 3002 2209

Mutatie na begroting 2012

Versobering collegeprogramma 410                 210                 200                 

Nieuw gemeentelijk rioleringsplan -534                -1.577            -1.406            

Correctie loon- en prijsontwikkeling 468                 

Onttrekking budget Frictiekosten Herindeling 350                 

Incidentele korting exploitatiebudgetten 3% 234                 

Herijkt saldo Strategische heroverwegingen -4.412            -7.687            -9.271            -11.428          

Voorstellen Strategische heroverwegingen S 2.034              4.416              5.415              6.252              

Voorstellen Gemeentelijke huishouding S 2.380              3.213              3.883              5.193              

Nieuw meerjaren saldo 2                      -58                  27                    17                    

Mutaties meerjarensaldo op basis van Alternatieve begroting 2012 2013 2014 2015

verlagen frequentie inspecties speelvoorzieningen (1x per jaar) 20                    20                    20                    

bestemmingsplannen, minder inhuur 25                    50                    50                    

bestemmingsplannen, verlaging budget drukwerk 4                      4                      4                      4                      

verlagen frequentie veiligheidsmonitor naar 4 jaar 34                    

betrekken kosten officiële publicaties in leges 30                    30                    30                    

beeïndigen Milieu-adviesraad Maarssen 5                      5                      5                      5                      

aanpassing budget Woningnet 12                    12                    26                    26                    

Totaal voorgestelde aanpassingen 21                    130                 135                 135                 

Meerjarensaldo na mutaties Alternatieve begroting 23                    72                    162                 152                 

Aanpassingen Cultuur

M. Bibliotheek: verlaging voorstellen Strategische Heroverweging -100                -100                

N. Muziekschool, -onderwijs: verlaging voorstellen Strategische Heroverweging -45                  

Totaal aanpassingen Cultuur -                  -                  -100                -145                

Meerjarensaldo na aanpassingen Cultuur 23                    72                    62                    7                      
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