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Hoofdstuk 1: Samenvatting van de rekening 
 
1.1 Inleiding en leeswijzer 
 
Voor u ligt de jaarrekening 2010 van de voormalige gemeente Breukelen. Vanwege de 
herindeling wordt deze jaarrekening in 2011 ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad van Stichtse Vecht. Op basis van de Gemeentewet (artikelen 198 en 
200) dient de jaarrekening 2010 vóór 15 juli 2011 te zijn vastgesteld door de 
gemeenteraad. 
 
Na de vaststelling van de jaarrekeningen 2010 van de voormalige gemeenten zal er 
door de gemeente Stichtse Vecht nog een consolidatie dienen plaats te vinden. Zo is 
bijvoorbeeld de eindbalans per 31 december 2010 van de voormalige gemeenten 
opgeteld niet de beginbalans per 1 januari 2011 van de gemeente Stichtse Vecht. De 
voormalige gemeenten kenden onder andere eigen waarderingsgrondslagen. Dit 
betekent dus dat de bedragen dienen te worden gelegd naast financiële beleidsregels 
van de gemeente Stichtse Vecht. Deze consolidatie zal de goedkeuring dienen te 
verkrijgen van de accountant van Stichtse Vecht. Tevens zal de uitkomst van deze 
consolidatie (op hoofdlijnen) worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 
De jaarrekeningen 2010 van de voormalige gemeenten dienen op dezelfde wijze te 
zijn opgesteld als hun programmabegrotingen 2010. Hierdoor verschilt de opzet van 
de jaarrekeningen onderling. Alle jaarrekeningen dienen te voldoen aan de  
de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hierop zal de 
accountant toezien. 
 
In hoofdstuk 1 van de programmarekening treft u een financiële samenvatting van de 
rekening aan. Hoofdstuk 2 bevat de beleidsmatige verantwoording van de rekening op 
programmaniveau. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de jaarrekening aan de orde, 
waarbij wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen in 2010. Hoofdstuk 4 bevat de 
verplichte paragrafen waarbij een dwarsdoorsnede van de bedrijfsvoering wordt 
gegeven. 
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1.2.  Financiële hoofdlijnen 
 
Samenvatting programma’s 
De programmarekening 2010 vertoont een overschot van € 100.000. Samengevat 
vertoont de rekening het volgende beeld: 
 

Totaaloverzicht exploitatie Primitieve Gewijz.   
 Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
Lasten 37.221 N 26.781 N 31.639 N 32.380 N 741 N  
Baten 36.668 V 26.310 V 28.025 V 29.948 V 1.924 V   
Saldo voor resultaatbestemming 553 N 471 N 3.614 N 2.431 N 1.183 V   
Storting in reserves 1.505 N 251 N 1.166 N 1.109 N 57 V   
Onttrekking aan reserves 2.985 V 930 V 4.646 V 3.640 V 1.006 N  
Saldo na resultaatbestemming 927 V 208 V 134 N 100 V 234 V   
   

 
 
De verschillenanalyse wordt toegelicht in hoofdstuk 3. 
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1.3. Samenstelling van het bestuur 
 
Gemeenteraad en raadscommissies 
De gemeenteraad van de gemeente Breukelen telde 15 raadsleden. De zetelverdeling 
is als volgt: 

Streekbelangen '93, 3

CDA, 3

VVD, 3

D'66, 1

GroenLinks, 1

PvdA, 2

SGP, 1

ChristenUnie, 1

 
 
Daarnaast kende de gemeente Breukelen 4 raadscommissies: de commissie 
Algemeen Bestuurlijke Zaken en Financiën (ABZF), de commissie Grondgebiedzaken 
(GRO), commissie Sociale Zaken Onderwijs en Welzijn (SOW) en de commissie 
Bestuurlijke Toekomst Breukelen (BTB). 
 
College van Burgemeester en Wethouders 
Het college van de gemeente Breukelen was als volgt samengesteld: 
 
Dr. G. Mik, burgemeester 
Portefeuille: Politie, Brandweer, Integraal veiligheidsbeleid, Integrale handhaving,  
Crisisbeheersing, Burgerzaken, Algemeen bestuurlijke zaken, Bestuurlijke organisatie 
en informatievoorziening, Bestuurlijke vernieuwing, Personeel en organisatie, 
Communicatie, Representatie, Intergemeentelijke samenwerking, Internationale 
samenwerking, Europese zaken, Wijkgericht werken, Regionaal Historisch Centrum 
 
Dhr. K.H. Wiersema (VVD), wethouder 
Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting (inclusief woonruimtezaken), 
Project: Centrumplan, Project: De Corridor, Parkeerbeleid centrum Breukelen 
 
Dhr. T.H.D. Weger (CU), wethouder 
Portefeuille: Sociale zaken, Welzijn, Volksgezondheid, Wmo, Economische zaken, 
Werkgelegenheid, Sociale werkvoorziening, Marktwezen, Kunst en Cultuur, Sport, 
Monumenten, Emancipatie, Minderheden, Jeugdbeleid, Dieren welzijn 
 
Dhr. G.C. Nagel (CDA), wethouder  
Portefeuille: Openbare werken en verkeer, Financiën, Aanbestedingsbeleid, 
Grondzaken, Nutsbedrijven, Onderwijs, Natuur en milieu, Landschap en water, 
Plassenschap, Reiniging en riolering, Toerisme en recreatie, Project: 2e Vechtbrug 
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1.4 Kerngegevens 
 
Deze paragraaf -die informatief van aard is- geeft de ontwikkeling weer van een  
aantal kerngegevens van de gemeente Breukelen per 1 januari van het jaar. Waar 
nodig is met deze gegevens rekening gehouden bij het opstellen van de jaarrekening. 
 

Kerngegevens per 1 januari 2007 2008 2009 2010 

     
Sociale structuur     
     
Aantal inwoners 14.630 14.635 14.657 14.614 
Waarvan:     
- Inwoners jonger dan 20 jaar 3.827 3.854 3.901 3.766 
- Inwoners 20 tot en met 64 jaar 8.579 8.406 8.298 8.430 
- Inwoners 65 jaar en ouder 2.224 2.375 2.418 2.418 
     
Aantal bijstandsgerechtigden 77 70 70 63 
Waarvan:     
- WWB 70 65 60 56 
- IOAW 6 4 6 5 
- IOAZ 1 1 2 2 
- BBZ   2  
     
Fysieke structuur     
     
Aantal woonruimten 6.597 6.842 6.983 7.059 
Waarvan:     
- Woningen* 5.881 5.916 5.874 5.909 
- Recreatiewoningen 338 338 338 379 
- Wooneenheden 53 53 53 53 
- Capaciteit bijzondere woongebouwen 325 535 718 718 
     
Oppervlakte gemeente (in hectare) 4.865 4.865 4.865 4.865 
Waarvan:     
- Oppervlakte land 4.443 4.443 4.443 4.444 
- Oppervlakte binnenwater 422 422 422 421 
     

 
* In 2008 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van woningen naar capaciteit bijzondere 
woongebouwen.    
 
Ontwikkeling inwonersaantal per 1 januari van het betreffende jaar 
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Hoofdstuk 2: Programmaverantwoording 
 
 
2.0 Inleiding 
 
In de programmarekening wordt beleidsmatig en op financieel gebied verantwoording 
afgelegd over het gevoerde beleid van het jaar 2010.  Nadat de raad tweemaal met 
bestuursrapportages op hoofdlijnen is geïnformeerd vormt de programmarekening het 
finale document, waarmee verantwoording wordt afgelegd.  
 
In dit hoofdstuk presenteren we aan de hand van 9 beleidsprogramma’s en 1 
financieel georiënteerd programma de realisatie van het programmaplan 2010 van de 
gemeente Breukelen. Het betreft hier een verantwoording ten opzichte van de 
programmabegroting 2010.  De indeling en de onderwerpen waarover wordt 
gerapporteerd volgen dan ook op de vorm en inhoud van programmabegroting. Waar 
gedurende 2010 aanvullende afspraken zijn gemaakt wordt in de programmarekening 
verantwoording over  afgelegd.  
 
In elk programma zijn drie kaderstellende kernvragen geformuleerd: 
 
1. Wat wilden we bereiken?  
Welke beoogde maatschappelijke effecten wilde de gemeente (samen met andere 
partners) op termijn bereiken voor Breukelen? Beleidsdoelen werden bij deze vraag 
zoveel mogelijk vertaald in concreet te bereiken maatschappelijke effecten in termen 
van doelgroepen, streefwaarden en eindtermijnen. Omdat deze niet vaak te 
concretiseren waren,  zijn ze in de programmarekening slechts aangehaald ter 
opheldering. 
 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan?  
Welke concrete resultaten zijn door de gemeente aan de hand van inspanningen in 
het jaar 2010 gerealiseerd?  
 
3. Wat heeft het gekost?  
Dit onderdeel bevat de werkelijke lasten en baten voor dit programma, inclusief de 
stortingen in en onttrekkingen aan de reserves en de investeringen per programma. 
De afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2010 zijn globaal per 
programma opgenomen. Een uitgebreide toelichting op deze afwijkingen zijn  
opgenomen in hoofdstuk 3. 
 
In deze gehele rekening wordt gesproken over nadelen (een “N” in de tabellen) en 
voordelen (een “V” in de tabellen). Een nadeel is vaak een last, terwijl een voordeel 
vaak een baat is. Tegenvallende baten kunnen echter ook een nadeel zijn, terwijl 
meevallende lasten een voordeel zijn. Waar in analyses wordt gesproken over voor- 
en nadelen is dat ten opzichte van de gewijzigde begroting 2010. 
 
Onder het kostenoverzicht worden afwijkingen groter dan € 5.000 gemeld. Afwijkingen 
groter dan € 20.000 worden nader  toegelicht. Op deze manier wordt een goede 
invulling gegeven aan de controlerende functie van de raad, terwijl toch zoveel als 
mogelijk op hoofdlijnen wordt gebleven. 
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2.1 Bestuur en dienstverlening 
 

  
Portefeuillehouder Burgemeester dr. G. Mik
Producten Raad, college, burgerzaken, communicatie, bestuurlijke samenwerking
Korte 
omschrijving 

Dit programma omvat interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke 
organisatie en de ondersteuning van het bestuur

  
 
1. Wat willen we bereiken? 
 
De overheid is van en voor de burgers. Dit is in een drietal prioriteiten vertaald:  
Burgers centraal; 
Vergroot betrokkenheid; 
Vergroot transparantie. 
 
Voorwaarde daarvoor is dat de gemeente zichzelf sterk neerzet en herkenbaar is om 
te laten zien waar ze voor staat en waarvoor burgers bij de gemeente terecht kunnen. 
 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
 
Prioriteiten / activiteiten 
 

Realisatie 

  
Burgers centraal  
Herindeling Ja (continu proces) 
Wijkgericht werken Ja (continu proces) 
Digitaliseren dienstverlening Ja (continu proces) 
Invoeren Basisregistratie personen Ja (continu proces) 
  
  
Vergroot betrokkenheid  
Communicatie gericht op draagvlak Ja (continu proces) 
  
Vergroot transparantie Ja (continu proces) 
  
 
 
Het jaar 2010 was een belangrijk jaar voor de gemeente Breukelen. Het is het laatste 
jaar waarin Breukelen als zelfstandige gemeente heeft geopereerd.  
 
Burgers centraal 
 
Herindeling 
De plaatsingsprocedure voor het personeel is afgerond. Alle medewerkers zijn 
geplaatst. Na afronding van de bedenkingenprocedure heeft het nieuwe college van 
Stichtse Vecht een definitief plaatsingsbesluit genomen.  
Op 24 november 2010 heeft de verkiezing plaats gevonden voor de leden van de 
gemeenteraad. De raad is op 3 januari geïnstalleerd. 
 
Wijkgericht werken 
Eind 2010 zijn voor alle vijf wijken in Breukelen de wijkvisies afgerond. Voor Breukelen 
Noord is een eerste uitvoeringsprogramma vastgesteld op basis van de wijkvisie.  
De volgende initiatieven zijn afgerond: multifunctioneel dorpshuis in Nieuwer Ter Aa, 
wijkontmoetingsruimte in Breukelen Noord, sociale cohesie flat het ‘Wagenwiel’ en 
sfeerverlichting en kerstbomen in Breukelen Midden. Nog Lopende initiatieven zijn 
onder andere: herinrichting van de Dreef in Kockengen, herinrichting van het plein 
Rijnevegt, herinrichting speeltuintjes Zomerklokje en Sleutelbloem, herinrichting 
speeltuintjes in Breukelen Midden, verkeersremmende maatregelen in Broeckland, 
hanging baskets (bloemen) in het centrum en Breukelen Noord, groenrenovatie in 
Breukelen Noord en verlichting achterpaden in Breukelen Midden.  
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Digitaliseren dienstverlening 
In aanloop naar de nieuwe gemeente Stichtse Vecht is de focus op de website van de 
gemeente Breukelen sinds juni zou  meer en meer verplaatst naar 
www.stichtsevecht.nl. Het project Decentrale Regelgeving is in het najaar 2010 van 
start gegaan en is eind december gerealiseerd.  
 
Invoering Basisregistratie personen  
In 2010 is de basisregistratie personen ingevoerd. Uitgangspunt hiervan is dat de 
persoonsgegevens slechts eenmaal door de overheid wordt verzameld en 
geregistreerd. Dit houdt in dat de interne en de externe afnemers (belastingdienst, 
sociale verzekeringsbank, pensioenfondsen enz.) de authentieke gegevens uit de 
basisregistratie (bron) dienen te gebruiken bij de uitvoering van publieke taken.  
 
Vergroot betrokkenheid  
 
Communicatie gericht op draagvlak  
Het motto “persoonlijk en digitaal” is vanzelfsprekend ook in 2010 van toepassing 
geweest. Naast alle aandacht voor digitalisering en een accurate website 
(www.breukelen.nl), zijn de deuren, ook tijdens de herindeling, gewoon open gebleven 
en heeft communicatie aan diverse projecten een bijdrage geleverd (bijvoorbeeld de 
anti-woninginbraakactie, opening centrum voor jeugd en gezin etc.)   
Vanuit het projectbureau herindeling zijn de inwoners via allerlei communicatiekanalen 
over de fusie geïnformeerd. Communicatie heeft zo bijgedragen aan het ‘eigen 
maken’ van de nieuwe gemeente bij inwoners, medewerkers en bestuurders. Zo 
konden alle inwoners meedenken over de naam van de nieuwe gemeente. 
 
Vergroot transparantie  
 
Via de website, maar ook via de gemeentepagina in de VAR, nieuwsbrieven, 
bewonersbrieven en persberichten heeft de gemeente de inwoners geïnformeerd over 
voor hen van belang zijnde zaken en, net zo belangrijk, over de achtergronden van de 
besluitvorming. 
 
    
Kengetallen en prestatie-
indicatoren 

2007
(realisatie) 

2008
(realisatie) 

2009 
(realisatie) 

2010 
(begroot) 

2010
(realisatie) 

      
Burgers centraal      
Aantal bezwaren belastingen 
(% van beschikkingen) (1) 

352 (4,5%) 247 (3,1%) 
 

200 200  
(2,5%) 

205 
(2,5%) 

- % gegrond 40% 38% 33,5% 32% 29% 
      
Aantal persberichten 56 53 54 45 50 
% dienstverlening digitaal (2) 57% 32,5% 29% 29% 29% 
Aantal producten digitaal 
verkrijgbaar 

2 9 18 20 20 

Aantal bezoekers website 71.702 91.991 110.615 100.000 100.000 
      
Aantal uitreksels GBA 1.447 1.401 1129 750(3) 1000 
Aantal paspoorten en 
identiteitskaarten 

2.825 2.530 2731 2.500 2700 

Aantal rijbewijzen 1.810 1.823 1867 2.000 1700 
      
Vergroot betrokkenheid      
Aantal informatieavonden 
interactief beleid 

11 7 9 10 6 

Aantal nota’s interactief  tot 
stand gekomen 

4 4 7 7 5 

      
      

http://www.stichtsevecht.nl/�
http://www.breukelen.nl/�
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(1) Door jaarlijkse herwaardering van onroerend goed (WOZ) daalt het aantal bezwaren. 
(2) Bron: www.adviesoverheid.nl  
(3) Door deregulering zal het aantal GBA uitreksel drastisch dalen de komende jaren.  
 
    
3. Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie programma 1 Primitieve Gewijz.   

Bestuur en dienstverlening Rekening begroting begroting rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2009  
   
Lasten 2.980 N 2.518 N 2.602 N 2.697 N 95 N  
Baten 279 V 261 V 246 V 271 V 26 V   
Saldo voor resultaatbestemming 2.701 N 2.257 N 2.356 N 2.426 N 69 N  
Storting in reserves             
Onttrekking aan reserves 224 V   393 V 393 V     
Saldo na resultaatbestemming 2.477 N 2.257 N 1.963 N 2.032 N 69 N  
   

 
  
 
Verklaring afwijkingen 
   

 
1. Herindeling 
De kosten van het herindelingsproces die ten laste van de gemeente betreffen 
voornamelijk overwerkuren ca. €71.000 en reis- en verblijfskosten.(totaal 81.000).  
 

 Omschrijving I / S Afwijking 
    
 Lasten   
 Cursussen en congressen I 8V 
 Representatie- en  vergaderkosten I 10N 
1.  Herindeling I 81N 
  Accountantskosten I 13N 
 Rechtskundig- en ander advies I 13N 
 Communicatie I 7V 
 Overig I 7V 
 Totaal lasten  95N 
    
    
 Baten   
 Burgerlijke stand leges I 11V 
 Reisdocumenten leges I 12V 
 Overig I 3V 
 Totaal baten  26V 

http://www.adviesoverheid.nl/�
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2.2. Veiligheid 
 

 
  
Portefeuillehouder Burgemeester dr. G. Mik
Producten Brandweer, crisisbeheersing, sociale veiligheid 
Korte 
omschrijving 

Dit programma gaat over veiligheid in de brede zin van het woord en omvat 
sociaal veiligheidsbeleid, crisisbeheersing en brandweeraangelegenheden.

  
 

1. Wat wilden we bereiken? 
 
Met het programma veiligheid wil het bestuur een toename van het veiligheidsgevoel 
en de objectieve veiligheid realiseren. Uitgangspunt hierbij is een goede balans tussen 
preventie waar mogelijk en handhaving waar nodig. Leidend hierbij is de dialoog met 
inwoners en andere veiligheidspartners om onveiligheid probleemgericht aan te 
pakken.  
 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
 
Prioriteiten / activiteiten 
 

Realisatie 

  
Vergroten veiligheidsgevoel  
Evaluatie Burgernet Ja (continu proces) 
Wijkplannen Ja (continu proces) 
Inwoners informeren over risico-objecten Ja (continu proces) 
Inwoners informeren over veiligheidsinspanningen gemeente, politie en 
andere partners en hen aangeven wat zij zelf kunnen doen  
 

Ja (continu proces) 

  
  
Instandhouden feitelijk veiligheidsniveau en waar nodig verbeteren  
Veiligheidsregio  Ja (continu proces) 
Bedrijfsvoering brandweer (januari tot en met oktober) 
 

Ja 

Crisisbeheersing 
 

Ja (continu proces) 

De gemeente als regisseur in relatie tot externe partners  
 

Ja (continu proces) 

Regionale samenwerking  
 

Ja (continu proces) 

  
  
 
 
Vergroten veiligheidsgevoel 
 
De veiligheidsparticipatie van inwoners bevorderen 
 
Evaluatie Burgernet 
Om de inwoners van de gemeente actief te betrekken bij de veiligheid in hun 
omgeving, staat ook in 2010 het project Burgernet centraal. Na een positieve evaluatie 
in december 2009 besloot het college Burgernet voort te zetten. Er werden in onze 
gemeente ongeveer 25 acties opgestart. Twee daarvan hadden een preventief doel 
(informatie t.b.v. woninginbraak en waarschuwing gevaarlijk ijs Scheendijk). Een 
duidelijk burgernet succes dit eerste kwartaal was de aanhouding van drie inbrekers in 
februari en de opsporing van een verwarde man na een reactie van een Breukelse 
burgernetdeelnemer. Er kwamen dit jaar ook opvallend veel nieuwe aanmeldingen 
binnen, waardoor het aantal deelnemers nu op 1100 staat en het percentage 
aangesloten deelnemers in onze gemeente nog steeds een van de hoogste is van 
deze regio. De deelnemers ontvingen dit jaar twee nieuwsbrieven. Een ervan betrof 
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een gezamenlijke nieuwsbrief van Maarssen en Breukelen, waarin werd 
aangekondigd dat burgernet in 2011 ook geïntroduceerd word in het Loenense 
gebied. Inmiddels zijn 13 gemeenten uit de regio Utrecht aangesloten en staan de 
volgende groep gemeenten klaar om in het najaar aan te sluiten. De verwachting is 
dat in 2011 alle gemeenten in de regio het voorbeeld van Nieuwegein, Breukelen, 
Maarssen en De Ronde Venen gevolgd zijn.  
 
Wijkplannen 
In het kader van het uitvoeringsprogramma voor het wijkplan Breukelen Noord vond er 
in maart een wijkschouw sociale veiligheid plaats. Het betrof een gezamenlijke 
schouw met de woningbouwvereniging Vecht & Omstreken, politie en de gemeente. 
Er werden onder andere afspraken gemaakt over aanpassing van verlichting en 
snoeiwerk. Daarnaast werden de resterende wijkplannen geschreven, met daarin 
veiligheid als een belangrijk onderdeel.  
 
Voorlichten en informatie verstrekken over de veiligheid in Breukelen 
 
Inwoners informeren over risico-objecten 
In de zomer 2010 is de nieuwe landelijke voorlichtingscampagne gestart om mensen 
te waarschuwen voor mogelijke rampen. Daarnaast is hen op de mogelijkheden 
gewezen hoe ze zichzelf daarop kunnen voorbereiden. Er is actief aandacht 
geschonken aan deze campagne, via internet (www.breukelenveilig.nl) en kranten. 
Daarnaast is in 2010 online een actuele risicokaart beschikbaar geweest, zodat 
inwoners zelf konden zien wat de risico’s zijn in het gebied waarin ze wonen of werken 
 
Inwoners informeren over veiligheidsinspanningen gemeente, politie en andere 
partners en hen aangeven wat zij zelf kunnen doen  
Eind april zijn inwoners van de gemeente Breukelen, met huis-aan-huis brieven en 
media-aandacht, aangespoord om ook te investeren in hun eigen veiligheid. Zij kregen 
de mogelijkheid om tot 1 juli gebruik te maken van een speciale gezamenlijke actie 
van de gemeente en  woningbouwverenigingen om hun woning beter te laten 
beveiligen. Vanwege het grote succes is na de sluitingsdatum besloten de actie voort 
te zetten tot het eind van dit jaar. De gemeenteraad stelde hiervoor een bedrag ter 
beschikking. In de communicatie over het vervolg van deze actie worden inwoners 
tevens geactiveerd om oplettend te zijn in hun buurt, verdachte situaties op tijd te 
melden en de anti-inbraaktips te lezen op de gemeentelijke website. Ook werden de 
inwoners van Breukelen in 2010 door middel van Burgernet preventief benaderd om 
oplettend te zijn in hun omgeving. Het ging dan met name om woninginbraak en het 
bellen van 112 bij verdachte situaties. 
 
Instandhouden feitelijk veiligheidsniveau en waar nodig verbeteren 
 
Kwalitatief goede preparatieve maatregelen nemen 
 
Veiligheidsregio  
De Regionalisering van de brandweer is via een gemeenschappelijke regeling per 1 
januari 2010 vormgegeven, met uitzondering van de overgang van het personeel 
omdat er geen overeenstemming was over een nieuw af te sluiten cao voor 
gemeenteambtenaren. Inmiddels is er een nieuwe cao en is de overgang van het 
personeel naar de veiligheidsregio gerealiseerd op 1 november 2010.  
 
Via rapportages is vanuit de veiligheidsregio periodiek geïnformeerd over het te 
behalen kwaliteitsniveau en de uitvoering van de praktische zaken als opleiding, 
oefenen, warme RI&E, bereikbaarheidskaart e.d.     
 
Bedrijfsvoering brandweer (januari tot en met oktober) 
De uitvoering van de reguliere taken als preventie (toezicht en handhaving) zijn 
regulier uitgevoerd, de brandweervrijwilligers hebben hun oefenverplichtingen behaald 
en opleidingen en of trainingen zijn gevolgd. Op repressief gebied zijn de incidenten 
zonder bijzonderheden afgehandeld.  
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Crisisbeheersing 
In februari 2010 vond de evaluatie plaats van de grote en succesvolle rampoefening 
‘Breuklijn’ die eind 2009 op het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) plaatsvond. In het pand 
van Rijkswaterstaat vond aan de hand van het evaluatierapport een bijeenkomst 
plaats waar werd gediscussieerd over het verloop van deze oefening. Later dit jaar 
vond er een daadwerkelijke aanvaring plaats op het ASR, ter hoogte van Nieuwer ter 
Aa. Ook  vond er een bestuurlijke oefening plaats in de brandweerkazerne in 
Breukelen. In het evaluatierapport spreekt de veiligheidsregio van een geslaagde 
oefening.  
Om de verkeersstromen van schaatspubliek te begeleiden in het begin van dit jaar, 
werden verkeersregelaars ingezet. Dergelijke ingehuurde verkeersregelaars werden in 
het najaar ook ingezet tijdens de  saneringswerkzaamheden van een asbestspoor op 
de Wagendijk en Schutterskade in Kockengen. 
 
Als spin in het web signalen herkennen en initiatief nemen tot actie 
 
De gemeente als regisseur in relatie tot externe partners  
Het is wettelijk vastgelegd dat de gemeente de regie heeft op het complexe terrein 
van veiligheid. Het integraal veiligheidsplan 2008-2011 is bij uitstek het instrument van 
de gemeente om deze regierol te kunnen vervullen. Begin 2010 heeft het college van 
Breukelen de raad, door middel van een voortgangsrapportage, op de hoogte 
gebracht van de stand van zaken in de uitvoering. Een voorbeeld van die uitvoering is 
de invoering van het ‘weekendarrangement’, dat op 1 februari 2010 in het kader van 
veilig uitgaan werd ingevoerd. Plegers van geweld in de weekenden kunnen rekenen 
op een weekend in de cel en een direct vonnis, dankzij verstevigde afspraken tussen 
OM, horeca, politie en gemeente. Door middel van posters, bierviltjes en krant- en 
webartikelen werd de doelgroep op de hoogte gebracht. Inmiddels is er, om evaluatie 
mogelijk te maken, in het politiesysteem ook een mogelijkheid gecreëerd om over 
uitgaansgeweld specifiek te rapporteren. Daarnaast was de gemeente 
vertegenwoordigd in het veiligheidshuis, dat zich bezig houdt met het monitoren van 
veelplegers, gevallen van huiselijk geweld, aanpak jeugdgroepen en het terugkeren 
van ex-gedetineerden in de maatschappij. Andere partners in dit veiligheidshuis zijn 
afgevaardigden van onder andere politie, OM, bureau jeugdzorg, GGZ, 
woningcorporaties, raad voor de kinderbescherming en welzijnsinstellingen. Verder is 
ook het project tegen woninginbraken, waarin woningbouwverenigingen en politie 
deelnemen, een goed voorbeeld van de regierol van de gemeente. De Wet tijdelijk 
huisverbod werd in 2010, evenals als vorig jaar, één maal toegepast in Breukelen. 
 
 
Regionale samenwerking  
 
Omdat de kernpartners op het gebied van sociale veiligheid, de politie en het OM, 
regionaal georganiseerd zijn, wordt ook op regionaal niveau aan planvorming gedaan. 
Het nieuwe bureau Regionale Veiligheidsstrategie, bekostigd door nagenoeg alle 
Utrechtse gemeenten, politie en OM, werkt hard om de afstemming tussen de 
betrokken partners te optimaliseren. In 2010 is gewerkt aan een eerste gezamenlijk 
regionaal jaarplan voor 2011. De uitkomsten van regionale bestuurlijke en ambtelijke 
conferenties liggen hieraan ten grondslag.  
 
 
 

Kengetallen en prestatie-indicatoren 2007
(werkelijk) 

2008
(werkelijk) 

2009
(werkelijk) 

2010 
(prognose) 

2010
(realisatie 

      
Veiligheidsgevoel      
% burgers dat zich veilig voelt in de 
gemeente (1) 

89% 89% 90% 90% 90% 

% burgers dat zich veilig voelt in eigen buurt 
(1) 

90% 90% 91% 91% 91% 

      
Feitelijk veiligheidsniveau      
% verleende gebruiksvergunningen  99% 100% 100% 100% 100 % 
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Uitrukken brandweer binnen normtijd (3)      
- Bij een binnenbrand 67% 75% 63% 57% 57% 
- Bij een buitenbrand 89% 90,5% 86% 92% 92% 
- Bij een hulpverlening met slachtoffers 67% 88% 94% 67% 67% 
- Bij overige hulpverleningen 74% 67% 70% 76% 76% 
- Bij melding van brandmeldinstallatie 89% 67%              55%(4) 56% 56% 
      
Aantal branden 79 88 117 75 75 
Aantal hulpverleningen 56 80 65 41 41 
Aantal te behandelen slachtoffers 12 12 16 9 9 
      
% Bereikbaarheidskaarten gereed t.o.v. 
ambitie (60) 

100% 100% 100% 100% 100% 

% Aanvalsplannen gereed t.o.v. ambitie (10) 80% 90% 95% 95% 95% 

% Rampenbestrijdingsplannen gereed t.o.v. 
ambitie (4) 

50% 80% 100% 100% 100% 

      
Geoefendheid brandweer:      
- manschappen 73% 86%             70% 85% 85% 
- bevelvoerenden 97% 100% 80% 85% 85% 
Aantal vrijwilligers brandweer 73 66          66 63 63 
Kantoorbezetting brandweer (norm=7) 80% 80% 80% 80% 80% 
      

Totaal aantal aangiften (2) 990 947 833 1000 
 

1008 

Aantal schendingen lichamelijke integriteit (2) 75 65 67 75 76 
Aantal vernielingen / beschadigingen (2) 150 146 104 120 141 
Aantal woninginbraken (2) 76 99 101 70 175 
Aantal fietsdiefstallen (2) 70 77 88 70 97 
Aantal auto-inbraken (2) 280 219 147 200 160 
Aantal jongeren bureau HALT 21 16 13 20 15 
      
% rampenoefeningen t.o.v. norm      
- bestuurlijk (norm = 1 per jaar) 100% 100% 100% 100% 100% 
- actiecentra (norm = 2 per jaar) 100% 100% 100% 100% 100% 
      

(1) Bron: Dimensus beleidsonderzoek 2005 en 2008 
(2) Bron: Politie Breukelen, cijfers t/m oktober 2010 (geëxtrapoleerd naar 1 jaar) 

 
  

 
3. Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie programma 2 Primitieve Gewijz.   
Veiligheid Rekening begroting begroting Rekening   
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010   
   
Lasten 1.877 N 1.945 N 2.098 N 2.832 N 735 N  
Baten 124 V 38 V 253 V 1.056 V 803 V   
Saldo voor resultaatbestemming 1.752 N 1.907 N 1.845 N 1.776 N 69 V   
Storting in reserves             
Onttrekking aan reserves 27 V   194 V 164 V 29 N   
Saldo na resultaatbestemming 1.725 N 1.907 N 1.651 N 1.612 N 39 V   
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Verklaring afwijkingen 
   

 
 
1.De kapitaallasten zijn in totaliteit toegelicht in programma 10 
 
2.Inhuur surveillant 
Voor het gebied Breukelen heeft in 2010 een surveillant(1fte),  dat was 1,5 fte. 
We gaan er vanuit, overeenkomstig de informatie daarover, dat er geen naheffing 
meer komt en het resterende budget vrijvalt. 
 
3. Kleine kernen beleid   
Het Verenigingsgebouw in Nieuwer ter Aa is verbouwd, van het totale budget van  
ca. € 408.000,-- is nog ca. € 20.000,-- te besteden. Bekeken wordt of dit budget in 
2011 weer beschikbaar moet komen voor lopende verplichtingen.    
 
4. VRU overname activa 
In 2010 zijn de materiële activa van de Brandweer overgegaan naar de VRU, de 
vergoeding daarvoor ad € 794.000,-- is overeenkomstig de lasten welke ook in dit 
programma zijn opgenomen.   
 
5. Onttrekking reserves   
Een gedeelte van de geraamde totale kosten van het kleine kernen beleid is in 2010    
gemaakt, daardoor is ook in 2010 minder aan de reserve onttrokken. 

 Omschrijving I / S Afwijking 
    
 Lasten   
1. kapitaallasten I 794N 
 Preparatie crisisbeheersing I 6V 
2. Inhuur surveillant  I 25V 
 Opzet en uitvoering veiligheidsplan I 6V 
 Centraal leefbaarheidbudget wijken I 9N 
3.  
 

Kleine kernen beleid  20V 

. Wijkcomité I 9V 
 Overig I 2 
 Totaal  lasten  735N 
    
 Baten   
4.        VRU overname activa I 794V 
  Vergoeding van derden I 8V 
 Overig I 1V 
 Totaal baten  803V 
    
5. Onttrekking  reserve  29N 
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2.3 Verkeer 
 

  
Portefeuillehouder Wethouders G.C. Nagel (en K.H. Wiersema)
Producten Wegen en bruggen, openbare verlichting, verkeersplannen, parkeren 
Korte 
omschrijving 

Dit programma omvat onderhoud aan het wegenstelsel, de waterwegen en 
bruggen alsmede andere verkeersgerelateerde producten zoals parkeren en 
verkeersplannen. 

  
 
1. Wat wilden we bereiken? 
 
Met dit programma we willen bereiken dat de verkeersveiligheid in Breukelen wordt 
vergroot, de bereikbaarheid wordt verbeterd en dat er sprake blijft van een goed 
onderhouden wegenstelsel. 
 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
 

Prioriteiten / activiteiten 
 

Realisatie 

  
Vergroten verkeersveiligheid  
Uitvoeren onderzoek naar de mogelijke aanleg van rotondes Ja (continu proces) 
Verminderen sluipverkeer Ja (continu proces) 
Verkeersvisie Ja (continu proces) 
  
Bereikbaarheid verbeteren  
In stand houden (en waar mogelijk verbeteren) van  
OV-verbindingen tussen kernen 

Ja (continu proces) 

Parkeren in Breukelen Ja (continu proces) 
  
  
Instandhouding goed onderhouden wegenstelsel  
Adequaat onderhoud trottoirs, wegen, bermen en bruggen overeenkomstig 
het meerjaren onderhoudsplan  
 

Ja (continu proces) 

  
  
  
 
 

Het collegeprogramma 2006 – 2010 legde de prioriteit op het gebied van verkeer op 
de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en het garanderen van een 
acceptabel niveau van openbaar vervoer. Het openbaar vervoer moet in de kernen 
zodanig zijn dat de bereikbaarheid is gegarandeerd.   

Voor de verkeersveiligheid is de invoering van 30- en 60 km zones belangrijk en dat 
de wegen met ontsluitingsfunctie en wegen met een verblijfsfunctie op een juiste wijze 
zijn ingericht. Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het beheerplan wegen, 
rekening houdend met actuele inspecties. 
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Vergroten verkeersveiligheid 
 
Uitvoeren onderzoek naar de mogelijke aanleg van rotondes  
Op 6 december 2010 is gestart met de feitelijke aanleg van de rotonde Broeckland. 
Fase 1 betrok het dempen van sloten, het aanbrengen van de funderingen en het 
verleggen van de kabels en leidingen. Na voldoende nazakking is in april 2011 
begonnen met de afbouw van de rotonde (stellen banden, aanbrengen 
asfaltverhardingen. De oplevering is medio 2011 voorzien. 
 
Verminderen sluipverkeer 
De werkzaamheden in Gieltjesdorp en Portengen om de snelheden aldaar terug te 
dringen zijn eind 2010 uitgevoerd.  
Helaas is door het nog niet openstellen van de landtunnel bij Utrecht de filevorming op 
de A2 in zuidelijke richting nog steeds aan de orde. Dit zal met name zijn weerklank 
vinden in het verkeer op de Straatweg richting Maarssen.  
Door de gemeente Maarssen en door de provincie zijn in oktober-november tellingen 
uitgevoerd, die een beeld moeten geven van de intensiteiten op de Straatweg van en 
naar Maarssen en op de Straatweg van en naar Loenen. De uitkomsten van de 
tellingen zijn eind 2010 nog niet bekend. 
 
Op 6 mei 2010 is het project “herinrichting Straatweg tussen Hazeslinger en Karel 
Doormanweg” opgeleverd. Dit project heeft ten doel de leefbaarheid en 
verkeersveiligheid te vergroten. Een secundaire doelstelling is om het sluipverkeer 
over de Straatweg verder terug te dringen. 
 
Verkeersvisie 
23 november 2010 heeft u de verkeersvisie definitief vastgesteld. Met het oppakken 
van de verbetering van de schoolroutes en de verbetering van de schoolomgeving is 
nadien een aanvang genomen. De uitwerking kan worden verwacht in 2011. 
Ten aanzien van de vervangende Vechtbrug is besloten de besluitvorming over te 
laten aan de Raad van Stichtse Vecht, met dien verstande dat het college van de 
gemeente Breukelen een duidelijke voorkeur heeft uitgesproken voor een brug op de 
locatie loswal of een brug ter hoogte van de Nieuwe Weg. 
Bij het vaststellen van de Verkeersvisie kern Breukelen is aangegeven dat Breukelen 
opteert voor een tweede brug over het Amsterdam Rijnkanaal. Op 29 november 2010 
heeft hiervoor een eerste verkennend bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de 
Hoofd Ingenieur Directeur van Rijkswaterstaat district Utrecht. 
 
Inrichting Kanaalstrook 
Op 15 november en 15 december 2010 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden over 
de herinrichting van de Kanaalstrook. Dit overleg heeft geleid tot een 
overeenstemming ten aanzien van versobering van het plan. Met de aanwonenden 
wordt in overleg getreden of deze versobering ook voor hen acceptabel is. 
Indien dit het geval is zal in de loop van 2011 tot uitvoering van de werkzaamheden 
worden overgegaan. 
 
Bereikbaarheid verbeteren 
 
In stand houden (en waar mogelijk verbeteren) van OV-verbindingen tussen kernen 
De kwaliteit van het openbaar vervoer wordt jaarlijks besproken met de 
vervoersorganisaties. Zaken als ritfrequenties, uitbreiden of wijzigen van verbindingen 
en aanvullend vervoer komen daarbij standaard aan de orde.  In 2010 zijn geen grote 
wijzigingen opgetreden. Wel is een duidelijke verbeteringsslag gemaakt in de 
bediening van lijn 143 met kleine busjes. Hier doen zich geen problemen meer voor. 
De verbetering van de bushaltes voor ouderen en minder validen in de kern Breukelen 
is gerealiseerd. In Kockengen (de Dreef) worden de haltes in 2011 aangepast.  
 
Eind 2010 is bij station Breukelen aangevangen met de realisatie van 352 extra 
overdekte fietsplaatsen, 16 extra overdekte fietskluizen en 4 extra OV-fietskluizen. 
Allen zijn geplaatst. Voorts zal in de passage, onder het station, een opstelplaats voor 
bromfietsen worden gerealiseerd. 
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Parkeren in Breukelen 
De visie op het centrum van Breukelen is geactualiseerd. En betrokken bij de 
besluitvorming over het centrumplan 
Helaas is geen helderheid verkregen over de uitbreiding van de parkeergelegenheid 
bij station Breukelen. 
 
 
 
Instandhouding  goed onderhouden wegenstelsel 
Adequaat onderhoud trottoirs, wegen, bermen en bruggen overeenkomstig het 
meerjaren onderhoudsplan  
Het onderhoudsprogramma wegen 2010 is grotendeels afgerond. Het onderhoud van 
een aantal wegen is doorgeschoven naar een later tijdstip. De reden hiervoor is dat 
herbestrating dit jaar nog niet nodig of mogelijk was. Wijzigingen in openbare ruimte 
worden in overleg met de bewoners en het Platform Gehandicapten Breukelen 
uitgevoerd. In de straten die grenzen aan mogelijke bouwlocaties zal alleen het meest 
noodzakelijke onderhoud  worden uitgevoerd. 
 
 

 
 (1) Bron: Dimensus beleidsonderzoek 2005 
(2) Aanvullend onderzoek is nodig om het aantal plaatsen en de te verwachten bezettingsgraad vast te 
stellen. 
(3) De vermindering is veroorzaakt doordat een dijklichaam met pad in het wegbeheer was opgenomen 
hetgeen onterecht is 
 
3. Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie programma 3 Primitieve Gewijz.   
Verkeer Rekening Begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
Lasten 2.512 N 2.232 N 4.159 N 3.558 N 601 V   
Baten 236 V 239 V 253 V 742 V 489 V   
Saldo voor resultaatbestemming 2.275 N 1.993 N 3.905 N 2.815 N 1.090 V   
Storting in reserves             
Onttrekking aan reserves 86 V   1.488 V 716 V 773 N   
Saldo na resultaatbestemming 2.190 N 1.993 N 2.417 N 2.099 N 318 V   
   

Verklaring afwijkingen 
   

 
Kengetallen en prestatie-indicatoren 

2007
(werkelijk) 

2008
(werkelijk) 

2009 
(werkelij

k) 

2010 
(prognose) 

2010
(realisatie) 

      
      
Vergroten verkeersveiligheid      
- ziekenhuisgewonden 17 12 11 10 10 
     Waarvan op gemeentelijke wegen 9 7 6 5 5 
- met dodelijke afloop 0 0 0 1 1 
      
Bereikbaarheid handhaven:      
Aantal parkeerplaatsen centrum  419 420 420 420 420 
Bezettingsgraad parkeerplaatsen centrum(2) 90%  85% 80% 80% 

      
Instandhouden goed onderhouden 
wegenstelsel 

  
 

  

Kilometers wegen 135 135 125 125 125 
Kilometers bermen 81 81 81 81 81 
Aantal bruggen 32 32 40 (3) 32 32 
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1.De projecten Rotonde Broekland, Fietsveiligheid, fietsoversteek brugoprit, 
fietsenstalling station, verkeersvisie, voorbereiding 2e Vechtbrug zijn nog niet- of 
gedeeltelijk in uitvoering.  
 
Voor de inrichting van de buitenruimte van het project  Boemerang is € 729.000 
beschikbaar gesteld. De dekking van het project is € 150.000 algemene reserve, € 
75.000 voorziening wegen en een bijdrage van de woningbouwvereniging Vecht en 
Omstreken van 504.000. In 2010 is ca. € 93.000 uitgegeven. Hiervan is reeds € 
75.000 ten laste van de voorziening wegen gebracht. Van het restant € 635.000 wordt 
nog 150.000 ten laste van de algemene reserve gebracht. 
 
2.Uitbesteed werk strooien 
Door de relatief strenge- en langdurige winter is de post uitbesteed werk strooien in 
belangrijke mate overschreden. 
 
3.Onderhoud 
De onderhoudswerkzaamheden aan trottoirs wegen, beschoeiing etc. zijn in 2010 wat 
budget betreft bijgesteld. De omvang van de noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden is echter zodanig geweest dat de betreffende budgetten 
zijn overschreden. 
 
4. Boemerang 
Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken heeft aan de Wilhelminastraat het project 
Boemerang in ontwikkeling. In dit project worden een aantal verouderde 
appartementen-complexen vervangen door een drietal nieuwe. Het aantal woningen 
wordt hierbij uitgebreid van de 42 woningen nu, tot 78 in de nieuwe situatie. Het 
project laat een aanzienlijk tekort zien op de exploitatie wat aanleiding is voor de 
Woningbouwvereniging om bij de gemeente het verzoek in te dienen voor een 
bijdrage in het project. Dit met een beroep op de reserve Algemene 
woningbouwdoeleinden. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op de extra te 
realiseren woningen.    

 Omschrijving I / S Afwijking 
    
 Lasten   
1. Rotonde Broekland I 363V 
1. Fietsveiligheid I 17V 
1. Fietsoversteek brugoprit I 39V 
1 Fietsenstalling station I 83V 
1. Verkeersvisie I 70V 
1. Voorbereiding 2e vechtbrug I 81V 
2. Uitbesteed werk strooien I 115N 
3. Calamiteitenonderhoud I 68N 
3. Extra onderhoud trottoirs I 28N 
3. Onderhoud beschoeiing I 12N 
3. Onderhoud sloten I 27V 
4. Boemerang I 504N 
1. Inricht openbare ruimte  Boemerang I 635V 
 Overig  13V 
 Totaal lasten  601V 
    
 Baten   
 Parkeergelden I 32V 
 Fietspad  Portengen I 30N 
4. Boemerang I 504V 
 Overig I 17N 
 Totaal baten  489V 
    
    
 Totaal onttrekking reserves  773N 
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2.4. Onderwijs 
 

  
Portefeuillehouder Wethouder G.C. Nagel
Producten Openbaar basisonderwijs, overig primair onderwijs, openbaar voortgezet 

onderwijs, overig voortgezet onderwijs, algemene onderwijsvoorzieningen, 
volwasseneneducatie 

Korte 
omschrijving 

Dit programma omvat de bestuurlijke taken voor het openbaar onderwijs, 
onderwijshuisvesting van het openbaar en bijzonder onderwijs, lokaal 
onderwijsbeleid en wettelijke taken op onderwijsgebied 

  
 
1. Wat wilden we bereiken? 
 
Met dit programma wil het gemeentebestuur bereiken dat jongeren en volwassenen 
binnen de gemeente Breukelen optimale ontwikkelingskansen hebben. 
 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
 
Prioriteiten / activiteiten 
 

Realisatie 

  
Bieden van optimale ontwikkelingskansen  
Zorg dragen voor de adequate huisvesting van scholen Ja (continu proces) 
Op afstand plaatsen van het bestuur van de openbare scholen Ja (continu proces) 
Etc.  
Verzorgen leerlingenvervoer 
 

Ja (continu proces) 

Uitvoeren leerplichtwet 
 

Ja (continu proces) 

Volwassenenonderwijs  
 

Ja (continu proces) 

Voeren van een lokaal onderwijsbeleid 
 

Ja (continu proces) 

  
 
 
Bieden van optimale ontwikkelingskansen 
 
Zorgdragen voor de adequate huisvesting van scholen 
Jaarlijks neemt het college een besluit over ingediende aanvragen voor onderhoud, 
aanpassing en uitbreiding van scholen voor primair onderwijs, en aanpassingen en 
uitbreiding van scholen voor voortgezet onderwijs (Programma en Overzicht 
Huisvesting Onderwijs).  
 
Op afstand plaatsen van het bestuur van de openbare scholen) 
Met ingang van 1 januari 2009 is het bestuur van OBS de Regenboog op afstand 
geplaatst. Per 1 januari 2010 zijn ook de bestuurlijke taken ten aanzien van het 
openbaar voortgezet onderwijs afgestoten. Het bestuur van RSG Broklede is op 
afstand geplaatst door de school onder te brengen bij de nieuw opgerichte Stichting 
Voortgezet onderwijs de Vechtstreek. Voor het op afstand geplaatste bestuur van de 
openbare scholen behoudt de gemeente toezichthoudende taken. 
 
Verzorgen leerlingenvervoer 
De gemeente zorgt, voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, voor vervoer 
naar scholen voor regulier basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs.  
 
Uitvoeren leerplichtwet 
De uitvoering van de leerplichtwet houdt in dat de gemeente een 
leerplichtadministratie voert en samen met de scholen zorgt voor handhaving van de 
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leerplichtwet. Voor de uitvoering van de leerplichtwet wordt regionaal samengewerkt 
in het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). 
 
Volwassenenonderwijs  
De gemeente ontvangt een geoormerkte rijksbijdrage voor bekostiging van onderwijs 
aan volwassenen (VAVO) vanuit de gemeente Breukelen. De gemeente sluist dit geld 
door naar het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Midden Nederland, vanwege de 
‘verplichte winkelnering’ bij een ROC.  
In de productovereenkomst 2010 met het ROC is gebruik gemaakt van de speelruimte 
van de gelden van het Participatiebudget. De gemeente stuurt op de uitvoering van 
een uitgebalanceerd aanbod voor de verschillende prioritaire doelgroepen. Het 
educatie aanbod kwam mede tot stand door een onderzoek naar educatieve wensen 
dat het ROC in opdracht van de gemeente afrondde in het eerste kwartaal van 2010.  
Eind 2010 besloten de gemeenten Loenen, Breukelen en Maarssen om een nieuw 
convenant te tekenen waarmee het VAVO onderwijs wordt gecontinueerd tot en met 
het schooljaar 2011/2012.  
 
Voeren van een lokaal onderwijsbeleid 
De belangrijkste onderdelen van het lokaal onderwijsbeleid zijn: faciliteren van 
kunsteducatie op basisscholen (subsidie), invoering OKE wetgeving, waaronder voor- 
en vroegschoolse educatie (VVE), maatschappelijke stages, het faciliteren op 
basisscholen van het project “Doe Effe Normaal” en medebekostiging van 
schoolbegeleidingsactiviteiten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kengetallen en prestatie-indicatoren 2007
(werkelijk) 

2008
(werkelijk) 

2009 
(werkelijk) 

2010 
(prognos

e) 

2010
(realisatie) 

      
Onderwijshuisvesting:       
% scholen voor primair onderwijs aangepast 
aan onderwijskundige vernieuwingen (per 
december) 

78% 88% 89% 89% 89% 

      
Leerlingenvervoer. Aantal vervoerde 
leerlingen per einde schooljaar. 

84 78 80 84 84 

Waarvan naar:       
- scholen voor primair onderwijs (P.O.) 47 39 41 44 44 

- scholen voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs ( (V.) S.O.) 

36 37 36 37 37 

- scholen voor voortgezet onderwijs (V.O.) 1 2 3 3 3 

      
Aantallen per teldatum 1-10:      
- Leerlingen primair onderwijs 1.754 1.738 1.728 1707 1730 
- Leerlingen voortgezet onderwijs (incl. niet-
rijksbekostigd) 

2.006 2.111 2.087 2110 2123 
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3. Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie programma 4 Primitieve Gewijz.   
Onderwijs Rekening Begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
Lasten 11.161 N 2.252 N 2.456 N 2.428 N 28 V   
Baten 9.063 V 155 V 144 V 131 V 13 N  
Saldo voor resultaatbestemming 2.098 N 2.097 N 2.313 N 2.298 N 15 V   
Storting in reserves             
Onttrekking aan reserves 167 V   302 V 302 V     
Saldo na resultaatbestemming 1.931 N 2.097 N 2.010 N 1.995 N 15 V   
   

 
 
 
Verklaring afwijkingen 
 
   

 
 
 
Er zijn geen afwijkingen die toegelicht moeten worden.    

 Omschrijving I / S Afwijking 
    
 Lasten   
 Kapitaallasten Regenboog schoolgebouw I 9N 
 Kapitaallasten Regenboog andere voorzien I 14V 
 Schoolbegeleiding BBO I 6N 
 Kapitaallasten schoolgebouwen BBO I 8V 
 Vergoeding huur sportvelden OVO I 16V 
 Kapitaallasten Broklede schoolgebouw I 15N 
 Schade schoolgebouw  OVO I 12N 
 Kapitaallasten Broklede andere voorzien I 18V 
 Vergoeding huur sportvelden BVO I 6V 
 Verzekeringen BVO I 6V 
 Schoolvervoer I 9V 
 Voor- & vroegschoolse educatie I 9V 
 Diversen I 16N 
 Totaal lasten  28V 
    
 Baten   
 Huur brede school Schepershoek I 6N 
 Bijdrage  ouders schoolvervoer I 8N 
 Diversen I 1V 
 Totaal baten  13N 
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2.5. Vrije tijd 
 
 

  
Portefeuillehouder Wethouders T.H. de Weger en G.C. Nagel 
Producten Bibliotheken, muziekonderwijs, Kikkerfort, sporthallen, zwembaden, 

sportvelden en -terreinen, kunst & cultuur, 4in1, openbaar groen & open lucht 
recreatie (waaronder natuurbescherming), overige vrije tijd (waaronder 
toerisme). 

Korte 
omschrijving 

Dit programma omvat alle activiteiten die met vrijetijdsbesteding te maken 
hebben, waaronder met name sportactiviteiten en het onderhoud van 
openbaar groen, waaronder de sportvelden- en terreinen. 

  
 
1. Wat wilden we bereiken? 
 
De gemeente wil deelname (actief en passief) aan culturele activiteiten bevorderen en 
het cultuurhistorisch erfgoed behouden. Daarnaast kon de gezondheid van de 
inwoners worden verbeterd door sportbeoefening te bevorderen. Tot slot faciliteerd 
het gemeentebestuur openluchtrecreatie door het openbaar groen (waaronder 
sportvelden- en terreinen) te onderhouden. 
 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Prioriteiten / activiteiten 
 

Realisatie 

  
Deelname aan culturele activiteiten bevorderen  
etc.  
Subsidies voor kunst en cultuur Ja (continu proces)  
Cultuurparticipatie Ja (continu proces) 
Profilering Vechtstreek (Het Vechtsnoer) 
 

Ja (continu proces) 

Cultuurconsulent  
 

Ja (continu proces) 

Cultuurplatform  
 

Ja (continu proces) 

Kunstenaarsinitiatief De Danne Ja (continu proces) 
Servicepunt Bibliotheek Nieuwer ter Aa 
 

Ja  

Monumentenzorg op niveau houden Ja (continu proces) 
Invoering wet Malta Ja  
Uitvoeren actieprogramma  
Landschapsontwikkelingsplan (LOP).  
 

Ja (continu proces) 

Bevorderen sportbeoefening  
Breedtesportproject Ja (continu proces) 
Herinrichting en onderhoud speelterreinen 
 

Ja (continu proces) 

Energiebesparende maatregelen ’t Kikkerfort  Ja  
  
 
 
Deelname aan culturele activiteiten bevorderen 
 
Met de realisatie van de actiepunten uit de Nota Kunst en Cultuur 2008-2011 is 
uitvoering gegeven aan het cultuurbeleid van de gemeente Breukelen. Met de 
gemeenten Maarssen en Loenen wordt in de uitvoering van kunst- en cultuurbeleid 
waar mogelijk samengewerkt. 
 
Jaarlijks vragen verscheidene culturele instellingen subsidie aan. Op grond van de 
Algemene Subsidieverordening Welzijn voorziet de gemeente onder andere 
muziekinstellingen, bibliotheek, theater, festiviteiten en initiatieven op cultureel gebied 
van financiële steun. Met de regionale bibliotheek en de muziekschool worden 
specifieke prestatieafspraken gemaakt. 
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Met de realisatie van de actiepunten uit de Nota Kunst en Cultuur 2008-2011 is 
uitvoering gegeven aan het cultuurbeleid van de gemeente Breukelen. Met de 
gemeenten Maarssen en Loenen wordt in de uitvoering van kunst- en cultuurbeleid 
waar mogelijk samengewerkt. 
 
Subsidies voor kunst en cultuur 
Verschillende amateurkunstverenigingen en culturele instellingen hebben voor het jaar 
2010 subsidie aangevraagd. Op grond van de Algemene Subsidieverordening Welzijn  
heeft de gemeente onder andere amateurkunstinstellingen, bibliotheek, theater, 
festiviteiten en initiatieven op cultureel gebied voorzien van financiële steun. 
Daarnaast zijn in 2010 vernieuwende en/of eenmalige culturele activiteiten 
gesubsidieerd. 
 
Cultuurparticipatie 
In juni 2010 is tussen de gemeenten Breukelen, Maarssen en Loenen en de Provincie 
Utrecht een cultuurarrangement afgesloten. Het doel van deze samenwerking is 
cultuurparticipatie in de Vechtstreek te vergroten. Vanuit dit principe zijn in de tweede 
helft van 2010 diverse vernieuwende culturele activiteiten door de gemeente 
Breukelen gesubsidieerd. 
 
Profilering Vechtstreek (Het Vechtsnoer) 
Ter uitvoering van de kunst- en cultuurnota is in 2010 gestreefd naar het uitvoeren van 
plannen om de Vechtstreek op cultureel en recreatietoeristisch gebied meer te 
profileren. De uitvoering is afhankelijk van de ‘werkgroep profilering Vechtstreek’ die in 
2009 de opdracht heeft gekregen de Vechtstreek cultureel beter op de kaart te zetten. 
In het eerste kwartaal van 2010 is een haalbaarheidsonderzoek afgerond naar een 
nieuw Vechtstreekmuseum. Het gaat niet om een museum in de klassieke zin van het 
woord, maar om een aaneenschakeling(het vechtsnoer) van bestaande musea en 
cultuur- en natuurhistorische elementen en plekken die de Vechtstreek rijk is. In de 
tweede helft van 2010 heeft Stichting De Vechtsnoer de opdracht gekregen een 
businessplan te schrijven voor dit Vechtsnoer. 
 
Cultuurconsulent  
Met financiële ondersteuning vanuit het provinciaal cultuurparticipatiefonds (onderdeel 
van het cultuurarrangement) is per 1 november 2010 een cultuurconsulent 
aangesteld. De consulent treedt op als schakel tussen het culturele veld en de (lokale) 
overheid en voert verschillende culturele activiteiten uit ter versterking van het 
cultuurbereik en -participatie in de gemeente. Ook is deze persoon bewaker van het 
vervolgtraject voor het Vechtsnoer.  
 
Cultuurplatform  
Het Cultuurplatform Vechtstreek knoopt alle culturele activiteiten in de Vechtstreek 
aan elkaar en zorgt zo voor culturele samenhang. Daarnaast beschermt zij aspecten 
die men kan rekenen tot de volkscultuur van de Vechtstreek. In 2010 zijn de 
activiteiten van het Cultuurplatform verder (financieel) ondersteund.  
 
Kunstenaarsinitiatief De Danne 
Het gebouw waar voormalig praktijkschool De Danne was gehuisvest dient sinds 
medio 2010 als tijdelijke broedplaats voor beginnend kunstenaars. Ongeveer 16 
kunstenaars vanuit verschillende disciplines huren er een ruimte. Mede door het 
huidige succes blijft De Danne in 2011 beschikbaar als sociaal-culturele ruimte.  
 
Servicepunt Bibliotheek Nieuwer ter Aa 
Eind 2010 is de multifunctionele voorziening in Nieuwer ter Aa geopend. De 
bibliotheek maakt onderdeel uit van het geheel. Met de komst van een servicepunt 
met verrijdbare boekenkast en een wisselcollectie is de bibliobus in Nieuwer ter Aa 
komen te vervallen. 
 
 
Cultuurhistorisch erfgoed behouden 



Programmarekening 2010 Gemeente Breukelen 25

 
Monumentenzorg op niveau houden 
In 2010 ligt het accent voor monumentenzorg net als in 2009 op het relatiebeheer 
richting eigenaren en bewoners van gemeentelijke- en rijksmonumenten. Daartoe zal 
er adequate informatievoorziening zijn over beschikbare financiële middelen voor 
restauratie en instandhouding van monumenten.  
De gemeente blijft de eigenaars van gemeentelijke monumenten stimuleren om deze 
panden op een verantwoorde wijze in stand te houden. Gestreefd is naar een snelle 
afhandeling van vergunningaanvragen.  
 
Invoering wet Malta 
De nieuwe archeologische monumentenwet is in 2008 ingevoerd. Deze wet vloeit 
voort uit het verdrag van Malta. Deze wet regelt verplichtingen voor de gemeente op 
het gebied van archeologie bij ruimtelijke ordeningsprocessen en beoogt bij deze 
processen op een zo vroeg mogelijk moment rekening te houden met archeologische 
resten in de grond. Deze taak is in samenwerking met de gemeenten Maarssen, 
Loenen en Abcoude opgepakt door opdracht te geven voor het opstellen van een 
gezamenlijke archeologische verwachtingenkaart en een archeologische 
beleidsadvieskaart voor het gebied van deze vier gemeenten. Deze kaarten zijn eind 
2009 ter vaststelling aangeboden aan de raad en zijn de basis voor de verwerking in 
bestemmingsplannen geweest en het toetsingskader voor bouwplannen. 
 
Uitvoeren actieprogramma Landschapsontwikkelingsplan (LOP).  
In de begroting zijn bedragen geraamd voor de uitvoering van het in 2008 besloten 
landschapsonderhoudplan (LOP). Daar waar mogelijk zijn deze taken samen met de 
gemeente Loenen uitgevoerd. 
 
Bevorderen sportbeoefening 
 
Breedtesportproject 
Het project periode impuls breedtesport is in 2010 beëindigd. Mede op basis van de 
bereikte resultaten c.q. continuering van diverse projecten wordt het project na 2010, 
zonder rijksfinanciering, onder begeleiding van SMN voortgezet.  
 
Herinrichting en onderhoud speelterreinen 
Om aan de Wet Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen te kunnen voldoen is op een 
groot aantal speellocaties een inhaalslag gepleegd ten aanzien van onder andere de 
verbetering van veiligheidsondergronden van de speeltoestellen en de 
bodemgesteldheid van terreintjes. In de komende jaren wordt deze verbeterslag 
afgerond. Met ingang van 2009 zijn hiervoor structureel extra middelen begroot en 
voor 2010 zijn eenmalig nog extra gelden beschikbaar gesteld. 
 
Energiebesparende maatregelen ’t Kikkerfort  
In 2008 heeft een onderzoek naar de mogelijkheden van energiebesparende 
maatregelen in het sport- en recreatiecentrum ’t Kikkerfort plaatsgevonden. Bij het 
vaststellen van de millenniumdoelen heeft uw raad energiebesparende maatregelen 
voor ‘t Kikkerfort als concreet actiepunt benoemd. In de raadsvergadering van 22 
december 2009 is besloten hiervoor de benodigde financiële middelen ter beschikking 
te stellen. De werkzaamheden zijn in de maand juni 2010 begonnen en inmiddels 
grotendeels afgerond. 
Hoewel het geheel volgens planning is verlopen hebben zich tijdens de uitvoering 
extra onvoorziene omstandigheden voorgedaan. De definitieve omvang hiervan is op 
dit moment nog niet bekend, omdat de gesprekken rondom de eindafrekening nog 
lopen. Vanwege de sluiting gedurende de maand juni is het aantal bezoekers in 2010 
lager. 
 
Onderhoud openbaar groen  
Bij begroting 2010 is een extra bedrag beschikbaar gesteld voor het renoveren van 
diverse stroken groen in Breukelen-Noord. Dit sluit aan op de behoefte van de 
inwoners zoals die naar voren zijn gekomen uit de gehouden enquête in dit gebied. 
Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan de renovatie. 
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Kengetallen en prestatie-indicatoren
 

2007
(werkelijk) 

2008
(werkelijk

) 

2009 
(werkelijk) 

2010
(prognos

e) 

2010
(realisatie) 

      
Deelname culturele activiteiten 
bevorderen 

     

Aantal waarderingssubsidies educatie & 
cultuur 

17 17 11 12 12 

Aantal algemene subsidies educatie & 
cultuur 

11 17 24 20 20 

Aantal voorstellingen theater 4 in 1 13 14 14* 14 14* 
Aantal bezoekers voorstellingen theater 4 in 
1 

1.900 1.221 804* 1.000 1.000* 

      
Aantal leden bibliotheken 4.737 3.682 3752* 4.610 4.610* 
- Waarvan Breukelen  3.890 2.784 2794* 3.688 3.688* 
      Jonger dan 18 jaar 2.653 1.548 1135* 1.075 1.075* 
      18 jaar en ouder 1.237 1.236 1236* 1.190 1.190* 
      Overig (leerlingen Broklede, instellingen)  423 912* 1.423 1.423* 

- Waarvan Kockengen 847 898 506* 890 890* 
      Jonger dan 18 jaar 489 545 353* 492 492* 
      18 jaar en ouder 358 353  340 340* 
      Overig  53 284* 58 58* 
      
Aantal leerlingen muziekschool 300 290 284 284 284* 
      
Cultuurhistorisch erfgoed behouden      
Aantal gemeentelijke monumenten 48 48 49 50 50 
Aantal verstrekte restauratiesubsidies 6 6 7 7             5 
Aantal verleende vergunningen 
Aantal geweigerde vergunningen 
Aantal verklaringen dat vergunningvrij 
gerealiseerd kan worden 

17 
1 

 
3 

9 
1 

 
1 

13 
0 
2 

12 
0 

 
 3

              14 
               0 
               3 

Bevorderen sportbeoefening      
Aantal bezoekers ‘t Kikkerfort 193.304 200.707 194.534 190.000 181.000 
Aantal binnensport accommodaties 6 6 6 6 6 
Aantal buitensport accommodaties 10 10 10 10 10 
Aantal sportverenigingen 21 21 21 21 21 
      
Openbaar groen onderhouden      
Oppervlakte openbaar groen 28 ha. 29,5 ha. 28,2 ha 29,8 ha 29,8 ha 
- waarvan plantsoenen 9,4 ha. 9,4 ha. 9,4 ha 9,4 ha 9,4 ha 
- waarvan gras 18,6 ha. 20,1 ha. 18,8 ha 20,4 ha 20,4 ha 
Aantal malen maaien gazons 26 26 26 26 26 
Aantal malen plantsoenen schoffelen 8 8 8 8 8 
% burgers tevreden over onderhoud 
openbaar groen 

59 % 58% 59 %* 60% 60% 
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3. Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie programma 5 Primitieve Gewijz.   
Vrije tijd Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2009 2010 2010  
   
Lasten 5.751 N 4.944 N 5.396 N 5.272 N 124 V   
Baten 2.130 V 1.617 V 1.551 V 1.696 V 144 V   
Saldo voor resultaatbestemming 3.621 N 3.327 N 3.845 N 3.576 N 268 V   
Storting in reserves 465 N   296 N 296 N     
Onttrekking aan reserves 588 V 10 V 320 V 305 V 15 N   
Saldo na resultaatbestemming 3.498 N 3.317 N 3.821 N 3.567 N 253 V   
   

 
 
Verklaring afwijkingen 
   

 
1. RHC kapitaallasten 

De kapitaallasten zijn in totaliteit toegelicht in programma 10 
 
2. Natuurbescherming communicatie LOP 

 Omschrijving I / S Afwijking 
    
 Lasten   
 ’t Kikkerfort electra I 13V 
 ’t Kikkerfort gas I 7V 
 ’t Kikkerfort belastingen I 6V 
 Kunstcentra de Danne buitengebruik BVO  I 8V 
 Monumenten inhuur advisering I 6V 
 Monumenten wet Malta I 13V 
1. RHC kapitaallasten I 79V 
2. Natuurbescherming communicatie LOP I 23V 
 Plantsoenen uitbesteed werk I 8N 
3. Renovatie groen Breukelen Noord I 31V 
 Plantsoen onderdelen machine I 6V 
 Plantsoen vervanging plantmateriaal I 10V 
4. Openbaar toilet centrum aanleg I 40V 
 Openbaar toilet centrum onderhoud I 7V 
5. Breedtesport I 26V 
 Recreatie startgeld VVV I 15V 
 Aula/hal onderhoud  vervanging inventaris I 9N 
6. Aula/hal gas/elekta I 145N 
 Aula/hal belastingen I 10V 
 Diversen I 14N 
    
 Totaal lasten  124V 
    
 Baten   
 Huur bibliotheek Breukelen I 14N 
 ’t Kikkerfort verhuur gymnastieklokalen I 6V 
7. ’t Kikkerfort toegangsgelden I 43V 
 ’t Kikkerfort leskaarten I 9V 
 Sporthal Kockengen huur I 12V 
 Sporthal Stinzenhal huur I 12V 
 Sportvelden huur I 11N 
 RHC huur 4 in 1 I 5N 
6. Aula/hal bijdrage van derden 4 in 1 I 90V 
 Diversen I 2V 
    
 Totaal baten  144V 
    
 Onttrekking aan reserves   
 Algemene reserve-startgeld VVV I 15N 
 Totaal onttrekking reserves   
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De uitvoeringslasten van het plan LOP (Landschapsonderhoudsplan) ad € 
17.000,-- zijn in 2010 overgeheveld naar het budget communicatie LOP. In 
2010 is dat budget slechts voor een gedeelte besteed door .?  

 
3. Renovatie groen Breukelen Noord 

Diverse percelen in Breukelen Noord zijn heringericht en vernieuwd door het 
planten van bomen, planten  en bloemen.  De leefbaarheid van de wijk heeft 
daardoor een impuls gekregen. Van het beschikbare budget € 84.000 is ca  
€ 31.000 niet besteed, dit is naar het saldo toegevloeid.  

 
4. Openbaar toilet aanleg  

Het plan voor een openbaar toilet in het centrum is nog niet uitgevoerd. 
 

5. Breedtesport. 
In 2010 zijn op dit onderdeel geen activiteiten ontwikkeld. Het overgebleven 
budget valt vrij in het rekeningsaldo.   
 

6. Aula/hal gas en elektra 
De energiekosten (elektra en gas) 2010 voor de aula/hal  bedragen per saldo 
€ 55.000 (145-90).    
 

7. Kikkerfort toegangsgelden 
In de tweede bestuursrapportage werd een nadelig effect ingeschat op de 
inkomsten door de renovatie van het zwembad.   
Door publiciteit etc. is het negatieve effect er niet geweest en kon er positief 
resultaat worden geboekt van ca. € 43.000.  
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2.6  Werk en inkomen 
 

  
Portefeuillehouder Wethouder T.H.D. de Weger
Producten WWB I-deel, WWB W-deel, IOAW/IOAZ, gemeentelijk minimabeleid 
Korte 
omschrijving 

Dit programma omvat activiteiten gericht op de toegeleiding naar werk en 
inkomensondersteuning

  
 

1. Wat wilden we bereiken? 
 
De financiële problemen zijn een belangrijke oorzaak van sociaal isolement. 
Gemeentelijk beleid is er daarom op gericht dat Breukelaren voor wie geen andere 
mogelijkheden bestaan, op een correcte en klantvriendelijke wijze financiële 
ondersteuning ontvangen op grond van de WWB, aanverwante regelingen en het 
gemeentelijk minimabeleid zodat zij kunnen blijven participeren in de samenleving. 
Ook hulp bij het oplossen van schuldenproblematiek is beschikbaar. Belangrijker dan 
financiële ondersteuning is echter hulp bij het vinden van werk – ook voor 
arbeidsgehandicapten – zodat betrokkenen daarna onafhankelijk van de gemeente 
zelfstandig kunnen zorgen voor hun levensonderhoud. 
 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Prioriteiten / activiteiten 
 

Realisatie 

  
Inkomensondersteuning bieden  
  
Uitvoering geven aan inkomensondersteunende wetten 
 

Ja (continu proces) 

Uitvoeren minimaregelingen 
 

Ja (continu proces) 

U-pas Ja 
  
Toegeleiding  naar werk  
Re-integratieactiviteiten ontplooien Ja (continu proces) 
Sociale werkvoorziening 
 

Ja (continu proces) 

Re-integratieactiviteiten ontplooien 
 

Ja (continu proces) 

Inburgering  
 

Ja (continu proces) 

  
 
 
Per 1 januari 2007 realiseren we met de intergemeentelijke afdeling sociale zaken 
(IASZ) Woerden onder andere de volgende activiteiten: 
 
Inkomensondersteuning bieden 
 
Uitvoering geven aan inkomensondersteunende wetten 
Sinds 2007 wordt door de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) vanuit de 
centrumgemeente Woerden uitvoering gegeven aan inkomensondersteunende 
wetten. Momenteel zijn dat voornamelijk de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, wet 
Kinderopvang en de Wet Participatiebudget (bestaande uit WWB Werk-deel, Educatie 
en Inburgering). De gemeente zet in op snelle en adequate verstrekking van inkomen 
aan rechthebbenden.. 
 
Uitvoeren minimaregelingen 
Het minimabeleid bestaat uit een financiële bijdrage voor chronisch zieken, 
gehandicapten en ouderen, een declaratieregeling voor maatschappelijke participatie 
van minima, een langdurigheidtoeslag, bijzondere bijstand, een collectieve 
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ziektekostenverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en 
schuldhulpverlening. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat minima uit Breukelen ook 
in 2010 weer een extra tegemoetkoming ontvangen in de premie van de collectieve 
ziektekostenverzekering; het “Tientje van Breukelen”. Het gebruik van 
minimaregelingen neemt gestaag toe. De gemeente investeert in het benaderen van 
mensen die een financieel steuntje in de rug nodig hebben. Door het convenant 
‘Kinderen doen mee’ en de Declaratieregeling wordt bovendien succesvol ingezet op 
een toename van het aantal kinderen uit minder daadkrachtige gezinnen dat meedoet 
aan activiteiten. 
 
U-pas 
In 2009 heeft Breukelen zich aangesloten bij de U-pas, waardoor minima gratis, 
danwel tegen korting, gebruik kunnen maken van voorzieningen op veelal cultureel, 
sportief en educatief gebied in en om de stad Utrecht. Met deze regeling wordt een 
extra impuls gegeven aan de participatie van minima in de gemeente.  
De doelgroep is het gehele WWB-bestand (zij krijgen automatisch een pas) en 
daarnaast mensen die een pas aanvragen en voldoen aan de inkomensgrens van 
maximaal 125% van het bijstandsniveau. Hierdoor komen ook mensen met een AOW-
uitkering in aanmerking voor een U-pas. In samenwerking met het U-pasbureau van 
de gemeente Utrecht, die voor de uitvoering zorg draagt, is het aantal U-pashouders 
en deelnemende organisaties fors gestegen in 2010. 
 
Toegeleiding naar werk 
 
Re-integratieactiviteiten ontplooien 
Het project Klant in Beeld is in 2009 gestart en begin 2010 voortgezet. Dit project 
heeft als doel om de re-integratiepraktijk beter beheersbaar en efficiënter te laten 
verlopen. Met een bestandsscan, uniforme werkprocessen en verbeterde 
automatisering wordt beter inzicht verkregen in de klanten van sociale zaken. 
Daarnaast is er gewerkt aan deskundigheidsbevordering van de consulenten, 
ketensamenwerking en liep er een traject voor re-integratie klanten met meervoudige 
problematiek. Het uiteindelijke doel is door beter te sturen op re-integratie activiteiten,  
ervoor te zorgen dat meer mensen doorstromen op de participatieladder richting 
(betaalde) arbeid.  
Halverwege 2010 werd de re-integratie sterk geïntensiveerd met ESF middelen. Een 
groot aantal uitkeringsgerechtigden uit Breukelen die nog niet actief zijn, krijgen na 
een uitvoerige diagnose een passend traject richting werk. Vanaf september is er voor 
Breukelen een extra Job-hunter ingezet. Deze activiteiten worden voortgezet in 2011, 
waarbij de trajecten in de loop van 2011 naar verwachting meer vruchten zullen 
afwerpen. 
 
Sociale werkvoorziening 
Na het wijzigen van de wet voor de sociale werkvoorziening heeft Commissie De Vries 
in 2008 een rapport uitgebracht. Op basis van dit rapport heeft er een herbezinning 
plaatsgevonden op de uitwerking van de wetswijziging in de gemeenschappelijke 
regeling PAUW Bedrijven. PAUW Bedrijven voert sindsdien een aantal extra wettelijke 
taken uit voor de gemeente, waaronder wachtlijstbeheer. indiceren, verantwoording en 
plaatsingsbeleid. De extra uitvoeringskosten, beheerskosten én bestuurskosten nam 
PAUW Bedrijven ook in 2010 voor eigen rekening. In 2010 zijn de gevolgen van de 
recessie en bezuinigingen van het rijk goed merkbaar geweest. Desondanks slaagt 
PAUW er in om geleidelijk aan meer mensen te plaatsen bij reguliere werkplekken, 
eventueel ondersteund met sw-begeleiding. Om dit mogelijk te maken neemt PAUW 
Bedrijven deel aan de pilot Buitenkanz, met als doel werkgevers te stimuleren om SW-
medewerkers een werkplek aan te bieden.   
 
Re-integratieactiviteiten ontplooien 
Het project Klant in Beeld is in 2009 gestart en begin 2010 voortgezet. Dit project 
heeft als doel om de re-integratiepraktijk beter beheersbaar en efficiënter te laten 
verlopen. Met een bestandsscan, uniforme werkprocessen en verbeterde 
automatisering wordt beter inzicht verkregen in de klanten van sociale zaken. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan deskundigheidsbevordering van de consulenten, 
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ketensamenwerking en loopt er een traject voor re-integratie klanten met meervoudige 
problematiek. Het uiteindelijke doel is door beter te sturen op re-integratie activiteiten,  
ervoor te zorgen dat meer mensen doorstromen op de participatieladder richting 
(betaalde) arbeid.  
 
Inburgering  
De gemeente stelt zich als doel om kwalitatief goede inburgeringvoorzieningen te 
bieden, die zoveel mogelijk vrijwillige en verplichte inburgeraars uit Breukelen 
ondersteunen bij het behalen van een inburgeringexamen. Daarnaast wil zij 
voldoende passende huisvesting realiseren voor asielzoekers met een 
verblijfsvergunning. Met hulp van vluchtelingenwerk wordt tevens geïnvesteerd in 
adequate begeleiding, om nieuwe inwoners zo goed mogelijk tot hun recht te laten 
komen in onze gemeente. Vluchtelingenwerk is hier afgelopen jaar wederom in 
geslaagd. In 2010 is het beoogde aantal inburgeringvoorzieningen gerealiseerd en is 
een flinke inhaalslag gemaakt met de huisvesting van vluchtelingen; hierdoor is de 
achterstand in de huisvestingstaakstelling ingelopen.  
 
 

 
Kengetallen en prestatie-
indicatoren 

2007
(werkelijk) 

2008 
(werkelijk) 

2009
(werkelijk) 

2010 
(prognose) 

2010 
(realisatie) 

      
Inkomensondersteuning:       
Aantal personen met WKO 3 3 4 6 8 
Aantal personen in Minimaregeling 80 50 104 104 171 
Aantal personen met bijzondere bijstand  81 140 95 112 184 
Aantal personen met IOAW / IOAZ 6 4 8 7 7 
Aantal personen met WWB-uitkering 65- 69 65 80 83 84 
Aantal deelnemers U-pas 0 0 256 350 380 
      
Toegeleiding naar werk      
Aantal personen met re-integratie-
uitkering 

 
60 

 
54 

 
 

 
54 

Aantal mensen in dienst PAUW-
bedrijven 

31 30 27** 30 25,9 

Instroom PAUW 0 1  0 0 
Uitstroom PAUW 0 2  0 

 
1,25 

Inburgeringtrajecten *** 
Huisvesting vergunninghouders *** 

                    19 
21 

19 
21 

      
 

• In voorgaande rapportages werd hier het aantal ‘re-integratie uitkeringen’ vermeld. Dit cijfer is 
echter al vermeld is bij ‘aantal personen met WWB uitkering’. De gemeente wil sturen op het 
aantal mensen in een re-integratie traject , zodoende is m.i.v. deze rapportage een prognose 
opgenomen van het aantal re-integratie trajecten per jaar. Het gerealiseerde aantal in 2010 
betreft de ESF trajecten (31 personen uit Breukelen) en overige re-integratietrajecten (23 
personen). 

• * * Aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners bij PAUW Bedrijven. De 
realisatie van 2010 is gelijk aan de tussentijds door het ministerie bijgestelde taakstelling van 25,9 
SE voor Breukelen.  

• * * * Nog niet in voorgaande bestuursrapportages opgenomen.   
 
 
3. Wat `heeft het gekost? 
 

Exploitatie programma 6 Primitieve Gewijz.   
Werk en inkomen Rekening Begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
Lasten 2.917 N 2.685 N 3.332 N 3.357 N 25 N  
Baten 1.699 V 1.779 V 2.349 V 2.389 V 40 V   
Saldo voor resultaatbestemming 1.218 N 906 N 983 N 969 N 15 V   
Storting in reserves             
Onttrekking aan reserves 5 V           
Saldo na resultaatbestemming 1.213 N 906 N 983 N 969 N 15 V   
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Verklaring afwijkingen 
 

 
 
 
Verklaring afwijkingen 
 
1. Toename uitkeringen 
De gevolgen van de recessie uitte zich in 2010 in een flinke toename van 
inkomensvoorzieningen (WWB/WIJ, IOAW, BBZ) en aanvragen bijzondere bijstand. 
Dit geldt ook voor andere gemeenten in de regio. Een inhaalslag van Breukelen voor  
de huisvesting van vluchtelingen in 2010 draagt er ook aan bij dat de kosten van 
inkomensvoorzieningen zijn gestegen. In totaal zorgt de toename van uitkeringen voor 
een kostenstijging van ongeveer € 280.000,- t.o.v 2009. De kosten van de kosten zijn 
geraamd bij de bijstand.  
 
2.Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)  
Een  gedeelte van de Bbz is een declaratie regeling.  
Van de kosten van verstrekking bedrijfskapitaal Bbz  en de Bbz uitkeringen renteloos 
zijn declarabel 75 %.  
 
3. Overschot participatiebudget 
Van het ‘Werkdeel’ van het Participatiebudget – bestemd voor re-integratie – is door 
toedoen van het project IASZ Klant in Beeld meer uitgegeven dan in 2009. Ondanks 
de verhoogde re-integratie inspanningen blijft er in 2010 nog een bedrag aan 
participatiebudget over. De gemeente hevelt het overschot over naar 2011 voor 
participatiedoeleinden in 2011.  
 

 Omschrijving I / S Afwijking 
    
 Lasten   
 Bijzonder bijstand  advieskosten I 5V 
4. Bijdrage uitvoeringskosten IASZ Woerden I 32V 
 Bijstand 65 plus I 9V 
1. Bijstand Wet Wij I 50N 
2. Bijzonder  bedrijfskapitaal I 32N 
2. Bijzonder uitkeringen renteloos I 9N 
 Bijdrage werkvoorziening I 8N 
3. Participatie budget loon I 28N 
3. Participatiebudget inburgering I 13V 
3. Participatiebudget educatie I 35V 
 Vergoed doelgroepen I 8V 
 Decl reg. Maatsch. participatie I 10V 
 Schuldhulpverlening I 8V 
1. Bijzonder bijstand aan personen I 32N 
 Kwijtschelding belastingen I 10N 
 Bijzonder bijstand chronisch  zieken I 15V 
 Overig I 9V 
 Totaal lasten  25N 
    
    
 Baten   
 Bijdrage rijk Bbz declaratie I 18V 
2. Bijdrage rijk Bbz budget I 14V 
 Bijdrage  rijk WWB-inkomensdeel I 19V 
2. Aflossing leenbijstand Bbz I 5V 
 Bijdrage  rijk WSW I 9V 
3. Bijdrage  rijk Participatie budget I 23N 
 Overig I 2N 
 Totaal baten  40V 
    
    
 Totaal onttrekking reserves   
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4.Bijdrage uitvoeringskosten IASZ 
De afrekening IASZ is per abuis bijgeraamd in 2010, in werkelijkheid is daardoor een 
voordeel ontstaan ten opzichte van de raming (aanname).   
 
2.7 Welzijn en zorg 

 
  
Portefeuillehouder Wethouder G.J. Wisse 
Producten Ouderen, jeugd & jongeren, voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, 

gezondheidszorg, maatschappelijk werk, inburgering, overige welzijn en zorg  
Korte 
omschrijving 

Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op het welzijn en de 
gezondheid van de burgers van Breukelen alsmede de zorg voor specifieke 
doelgroepen. 

  
 

1. Wat wilden we bereiken? 
 
We willen het welzijn van de inwoners van Breukelen bevorderen zodat iedereen naar 
behoefte aan het maatschappelijk verkeer kan deelnemen. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt naar verschillende doelgroepen. 
Daarnaast willen we onze wettelijke taken op het gebied van welzijn en zorg 
uitvoeren. 

 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
 
Prioriteiten / activiteiten 
 

Realisatie 

  
Uitvoering geven aan actiepunten uit het Prestatieplan Zorg en Welzijn  
Regiotaxi 
 

Ja (continu proces) 

Aanbesteding WMO hulpmiddelen  
 

Ja (continu proces) 

AWBZ Ja (continu proces) 
Eenzaamheid  
 

Ja (continu proces) 

Welzijnswerk Tympaan  
 

Ja (continu proces) 

Kinderopvang 
 

Ja (continu proces) 

Peuterspeelzalen  
 

Ja (continu proces) 

Centrum Jeugd en Gezin  
 

Ja (continu proces) 

Jeugdvoorzieningen  
 

Ja (continu proces) 

Handhaving kinderopvang  
 

Ja (continu proces) 

Stimuleren van gezond gedrag bij volwassenen en kinderen 
 

Ja (continu proces) 

Antidiscriminatievoorziening (ADV)  
 

Ja (continu proces) 

Versterking welzijnswerk 
 

Ja (continu proces) 

Woonzorgcentrum Overdorp 
 

Ja (continu proces) 

WMO 
 

Ja (continu proces) 

 Maatschappelijk betrokken ondernemen 
 

Ja (continu proces) 

 
Vrijwilligers  
 

Gedeeltelijk(continu proces) 
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Uitvoering geven aan actiepunten uit het Prestatieplan Zorg en Welzijn. 
 
Eind 2007 heeft de gemeenteraad het Prestatieplan Zorg & Welzijn 2008-2011 
vastgesteld. Met dit plan geeft de gemeente invulling aan het Wmo-beleid, het 
jeugdbeleid en het gezondheidsbeleid. Het prestatieplan is vertaald naar een 
uitvoeringsplan. De actiepunten uit dit plan worden uitgevoerd. 
 
Regiotaxi 
In 2010 is een nieuwe aanbieder van de Regiotaxi gaan rijden. De klanttevredenheid 
is in het eerste half jaar teleurstellend, echter de Provincie zit hier zeer dicht op samen 
met de verschillende gemeenten. 
 
Aanbesteding WMO hulpmiddelen  
In 2010 wordt een regionale aanbesteding gevoerd voor de WMO hulpmiddelen. 
Vanaf 2011 zullen drie firma’s deze gaan leveren.  
 
AWBZ  
Door de beperking van de AWBZ zijn meer cliënten aangewezen op de WMO. In 
Breukelen blijkt dit mee te vallen. Er is in 2010 wel ingezet op preventie door Tympaan 
subsidie te verlenen voor de projecten mantelzorg en ouderenwerk. 
De doelgroep is breder die aanspraak kunnen doen. Het WMO loket biedt in deze 
gevallen maatwerk.  
 
Eenzaamheid  
Om het Plan van Aanpak eenzaamheid uit te voeren is er een actieve stuurgroep. In 
deze stuurgroep zijn verschillende (Breukelse) organisaties vertegenwoordigd. Het 
college heeft een convenant met deze stuurgroep gesloten om de eenzaamheid in 
Breukelen actief te bestrijden.  
 
Welzijnswerk Tympaan  
Door een extra subsidie heeft Tympaan de mogelijkheid gekregen om haar activiteiten 
in Overdorp uit te breiden in overleg met deze instelling en het wijkcomité Kockengen. 
Alle activiteiten vanuit de SWOB zijn overgeheveld naar Tympaan die het 
welzijnswerk in Breukelen voortvarend en met vele vrijwillige inzet uitvoert.  
 
Kinderopvang 
Het gemeentelijk register voor de toetsing- en handhavingstaak voor de kinderopvang 
is in 2010 omgezet naar een landelijk register. Alle in de gemeente Breukelen 
praktiserende gastouders die aangesloten zijn bij een gastouderbureau zijn nu in 
beeld bij de overheid en maken nu onderdeel uit van toezicht en handhaving.  
De kwaliteit van de kinderopvangorganisaties wordt op basis van handhavingsbeleid 
gecontroleerd. Het gemeentelijk handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang is door 
gewijzigde wetgeving aan vernieuwing toe. In de gemeente Stichtse Vecht wordt het 
handhavingsbeleid hierop aangepast.  
 
Peuterspeelzalen  
In 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) van kracht 
gegaan. De wet beoogt een kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen, financieel 
toegankelijke peuterspeelzalen en tevens een kwalitatief goed en dekkend aanbod 
van voorschoolse educatie. De gemeente Breukelen heeft de uitvoering van deze wet 
voorbereid samen met gemeenten Loenen en Maarssen.   
 
Centrum Jeugd en Gezin  
Het realiseren van een Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is voor de gemeente een 
wettelijke taak. Het betreft een laagdrempelig inlooppunt waar ouders, kinderen en 
jongeren met alle vragen rondom opgroeien en terecht kunnen. Ook is het CJG een 
expertisecentrum voor professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij opvoeding en 
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opgroeien. Eén van de uitgangspunten is dat het CJG de samenwerking tussen de 
bestaande voorzieningen optimaliseert en aansluit bij de bestaande voorzieningen. Er 
komt géén nieuwe tussenlaag.  
 
In 2010 is in samenwerking met de gemeenten Maarssen en Loenen een CJG 
gerealiseerd. Om ouders en jongeren te woord te kunnen staan wordt is een fysiek 
inlooppunt in het gezondheidscentrum gerealiseerd en een digitaal CJG te ontwikkeld.  
 
De ontwikkeling van het CJG sluit aan bij de lokale situatie. In dit kader is ook de 
huidige zorgstructuur onder de loep genomen. Bijvoorbeeld het buurtnetwerk 12 +. 
Sinds het ontstaan van de ZAT’s (Zorg Advies Teams) in het voortgezet onderwijs 
worden in dit overleg geen signalen over jongeren ingebracht.  
Om deze reden wordt in het jaar 2011 de functie en de vorm van het Buurtnetwerk 
12+ opnieuw bekeken.   
 
Jeugdvoorzieningen  
Elke dorpskern in de gemeente Breukelen heeft een jeugdhonk dat in meer of mindere 
mate zelfstandig door jongeren wordt beheerd. Door middel van de inzet van het 
jongerenwerk wordt de jeugd gestimuleerd de jeugdhonken draaiende te houden en te 
bezoeken. In iedere kern wordt hier op een andere manier invulling aan gegeven. In 
2011 zal de aandacht gericht blijven op de jeugdhonkvoorziening in Kockengen. Met 
het nieuw op te richten bestuur wordt structureel overleg gevoerd, in o.a. een 
huurcontract en huisregels zijn afspraken vastgelegd. 
 
Handhaving kinderopvang  
Het gemeentelijk handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang is door gewijzigde 
wetgeving aan vernieuwing toe. De kwaliteit van de kinderopvangorganisaties wordt 
op basis van het handhavingsbeleid gecontroleerd. In 2010 is het handhavingsbeleid 
aangepast. 
 
Stimuleren van gezond gedrag bij volwassenen en kinderen 
Uit onderzoek van de GGD MN uit het jaar 2008 naar jongeren in Breukelen blijkt dat 
het alcohol gebruik hoog is. Eind 2009 presenteert de GGD MN de resultaten van 
haar gezondheidsonderzoek onder volwassenen. In 2010 is het aanbod op terrein van 
gezond gedrag en alcoholgebruik in het bijzonder in kaart gebracht. Ook verrichten we 
onderzoek naar integraal alcoholbeleid. 
 
Antidiscriminatievoorziening (ADV)  
De wet anti discriminatievoorziening houdt in dat er een landelijk dekkend netwerk van 
anti discriminatievoorzieningen moet zijn. Volgens deze wet zijn gemeenten verplicht 
om ingezeten toegang te bieden tot een anti discriminatievoorziening. Vanwege de 
problematiek is het aanhaken van de ADV bij het Wmo-loket een goede manier om 
uitvoering aan de wet te geven. De opening van het ADV loket heeft in januari 2010 
plaats gevonden.  
 
Versterking welzijnswerk 
Per 1 juli 2009 is de Stichting Welzijn Ouderen Breukelen gefuseerd met de 
welzijnsstichtingen van Abcoude en Loenen. De nieuwe welzijnsstichting Tympaan wil 
zich ontwikkelen tot een brede welzijnsstichting. Met de invoering van de WMO en de 
modernisering van de AWBZ is het belang van het welzijnswerk sterk toegenomen. 
De welzijnsorganisatie is in toenemende mate een partner bij de diverse onderdelen 
van WMO beleid, zoals de aanpak van eenzaamheid; de ondersteuning van 
mantelzorgers; het ontwikkelen van vrijwillige zorg. De preventieve functie van het 
welzijnswerk neemt in belang toe en met de beperking van de toegang tot AWBZ zorg 
zal steeds vaker een beroep worden gedaan op het welzijnswerk als alternatief 
aanbod binnen het kader van de WMO. Deze ontwikkelingen vragen om een zakelijke 
welzijnsorganisatie waarmee productafspraken gemaakt kunnen worden over een 
breed welzijnsaanbod. Daarbij heeft de organisatie een gedegen verantwoording 
afgelegd over de besteding van subsidiegelden en de geleverde prestaties. Stichting 
Tympaan investeert in de professionalisering en versterking om aan de vraag van de 
gemeente te kunnen voldoen.  
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Woonzorgcentrum Overdorp 
In Kockengen is het woonzorgcentrum Overdorp geopend. In dit centrum zijn diverse 
zorg en welzijnsfuncties geconcentreerd. Het woonzorgcentrum is niet alleen op de 
bewoners van het centrum maar richt zich nadrukkelijk op alle inwoners van 
Kockengen. De gemeente draagt bij aan de welzijnsactiviteiten vanuit het 
woonzorgcentrum. De woonservicewijk Kockengen zal verder ontwikkeld worden 
vanuit dit centrum. Hiermee is uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsplan Wonen, 
Zorg, Welzijn Breukelen. 
 
WMO 
De pakketmaatregelen binnen de AWBZ hebben tot gevolg dat mensen minder snel in 
aanmerking komen voor een begeleiding binnen de AWBZ. Een gevolg daarvan is dat 
mensen een beroep zullen doen op de gemeente voor een alternatief. Onduidelijk is 
nu nog om welke mensen het concreet gaat in Breukelen en hoe groot de groep is. De 
gemeente zal beleid formuleren over de lokale mogelijkheden voor begeleiding. 
Daarbij is gewogen of het bestaande (vrijwillig) aanbod een oplossing kan bieden. 
 
In samenwerking met de SUW-gemeenten is de aanbesteding van de WMO-
hulpmiddelen (o.a. rolstoelen) in gang gezet. 
 
Per 1 januari 2010 is een nieuwe vervoerder de regiotaxi gaan rijden. Dit is het 
resultaat van de aanbesteding van de regiotaxi. Bij de aanbesteding is vooral gelet op 
een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Door de betere kwaliteit is het 
gebruik van de regiotaxi toegenomen. 
 
Maatschappelijk betrokken ondernemen 
Naast de organisatie van een beursvloer is in 2010 gekeken wat de mogelijkheden 
zijn om het maatschappelijk betrokken ondernemen in Breukelen verder te 
ontwikkelen en een vaste plaats te geven in de Breukelse samenleving. 
 
Vrijwilligers  
In 2010 zal er naar waarschijnlijkheid een nulmeting gehouden worden om te kijken 
wat de gemeente Breukelen haar vrijwilligers te bieden heeft, en in hoeverre dit 
aansluit bij de landelijke eisen die vanuit de overheid gesteld (gaan) worden. 
 
 
 

Kengetallen en prestatie-
indicatoren 
 

2007
(werkelijk) 

2008
(werkelijk) 

2009 
(werkelijk) 

2010
(prognose

) 

2010
(realisatie) 

      
Welzijn van inwoners bevorderen      
Aantal deelnemers collectieve 
vrijwilligersverzekering  

748 824 n.v.t.* n.v.t.1 n.v.t.1 

Aantal verstrekte subsidies 
kadervormende activiteiten 

6 4 5 4 5 

Aantal peuterspeelzalen 4 4 4 4 4 
- Aantal dagdelen peuterspeelzalen 362 440 312** 267 254 
      
Buurtnetwerk:       
- Nieuwe signalen 12- 10 10 6 10 ? 
- Nieuwe signalen 12+ 5 4 6 0 ? 
   10   
Uitvoeren wettelijke zorgtaken   n.v.t***  t/m 11/2010 
Totaal aantal verstrekkingen 
vervoersvoorzieningen 

522 571 615 610 686 

Aantal nieuwe aanvragen collectief 
vervoer  

81 87 73 80 87 

Totaal aantal verstrekkingen 
woonvoorzieningen 

107   Nvt Nvt 

Aantal nieuwe aanvragen 
woonvoorzieningen 

 92 95 75 94 

Aantal rolstoelen 167 172 179 199 199 
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Aantal nieuwe aanvragen scootmobiels 16 28 22 27 26 
Aantal nieuwe aanvragen rolstoelen 53 53 46 60 57 
Aantal nieuwe indicaties huishoudelijke 
verzorging en herindicaties Wmo 

748 84 125 140 109 

     
1) Door het afsluiten van een nieuwe verzekeringspolis is er geen registratie meer nodig van het 
aantal verzekerden, omdat alle vrijwilligers uit de gemeente Breukelen automatisch verzekerd 
zijn. 
2) er is een geleidelijke verschuiving zichtbaar van (de vraag naar) peuterspeelzaalwerk naar 
naschoolse opvang. In 2010 zijn minder dagdelen peuterspeelzaalwerk geboden. 
3) een toename in het gebruik van de regiotaxi hoeft er niet toe te leiden dat het aantal mensen 
met een regiotaxipasje toeneemt. Het gaat meer om een verwachte intensivering in het gebruik 
door bestaande  cliënten. 
4) Op basis van de werkelijke aantallen is de prognose tov 2009 bijgesteld. 
 
 
3. Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie programma 7  Primitieve Gewijz.   
Welzijn en zorg Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
    
Lasten 3.141 N  3.137 N 3.302 N 3.206 N 96 V   
Baten 506 V  455 V 427 V 476 V 49 V   
Saldo voor 
resultaatbestemming 

2.636 N  2.682 N 2.876 N 2.730 N 145 V   

Storting in reserves             
Onttrekking aan reserves 33 V    15 V 15 V    
Saldo na 
resultaatbestemming 

2.603 N  2.682 N 2.861 N 2.716 N 145 V   

    
 
 
 
 
Verklaring afwijkingen 
 
   
 Omschrijving I / S Afwijking 
    
 Lasten   
 SWOB buurtkamer I 14N 
 Tympaan projecten I 10N 
 Jongerenwerker I 8N 
 Uitvoering  jeugdbeleid I 7V 
 Nieuwjaarsfeesten I 7V 
 Jongerenvoorzieningen Kockengen I 8V 
 Controlekosten kindercentra I 10N 
1. Hulp in de huishouding I 63V 
 Regiotaxi I 17N 
 Overige vervoersvoorzieningen I 8V 
2. BDU preventief jeugdbeleid I 23V 
 Vrijwilligerswerk I 6V 
 Ontwikkeling WMO loket I 13V 
 Overige  I 20V 
 Totaal lasten  96V 
    
 Baten   
 Bijdrage provincie buurhuiskamer I 14V 
3. Eigen bijdragen huishoudelijke verzorging I 24V 
 Collectief vraagafhankelijk vervoer I 7V 
 Overige I 4V 
 Totaal baten  49V 
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1.Hulp in de huishouding Geraamd was € 49.000  voor ondersteunende begeleiding, 
een nieuwe taak welke overgeheveld is naar de gemeente. Uiteindelijk is de vraag 
naar deze vorm van ondersteuning erg meegevallen.  
 
2.Preventief jeugdbeleid 
In verband met de werkzaamheden rond de herindeling zijn de middelen niet gebruikt.  
 
3. Eigen bijdrage huishoudelijke verzorging De eigen bijdrage wordt geïnd door het 
CAK. De stijging is niet direct te verklaren. De eigen bijdrage wordt geheven over het 
bedrag wat door de gemeente is betaald. De tarieven zijn gestegen, dus de eigen 
bijdrage is ook hoger geworden. Ook staat de hoogte van de eigen bijdrage niet vast, 
omdat deze door het CAK op basis van het inkomen wordt bepaald. Als mensen dit 
jaar dus meer inkomen hadden, hebben ze ook meer eigen bijdrage betaald. 
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2.8 Afval en milieu 
 

  
Portefeuillehouder Wethouder G.C. Nagel
Producten Afval, riolen, milieu, begraafplaatsen 
Korte 
omschrijving 

Dit programma omvat afvalinzameling en -verwerking en het onderhoud van 
de riolering. Daarnaast valt milieubeheer en het in stand houden van 
begraafplaatsen onder dit programma. 

  
 
1. Wat wilden we bereiken? 
 
We willen een schone gemeente blijven, waarbij afvalinzameling en –verwerking 
efficiënt plaatsvindt. Daarnaast willen we het rioleringsstelsel in stand houden en 
mede daardoor het milieu minimaal belasten. 
 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan?  
 
 
Prioriteiten / activiteiten 
 

Realisatie 

  
Efficiënte afvalinzameling- en verwerking  
Afval inzamelen en verwerken Ja(continu proces) 
Ondergronds brengen wijkcontainers  
 

Ja(continu proces) 

Inzameling kunststofverpakkingen 
 

Ja(continu proces) 

Communicatie en handhaving 
 

Ja(continu proces) 

Zwerfvuil 
 

Ja 

Instandhouding rioleringsstelsel 
 

 

Uitvoeren Gemeentelijk Rioleringsplan 
 

Ja(continu proces) 

Kockengen “Waterproof” 
 

Ja 

Monitoring overstorten riolering 
 

Ja 

Minimale belasting milieu  
 

 

Klimaatbeleid 
 

Ja(continu proces) 

Natuur- en milieueducatie 
 

J (continu proces) 

Duurzaam bouwen Ja(continu proces) 
Advisering RO 
 

Ja(continu proces) 

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteitplan 
 

Ja(continu proces) 

Toezicht en handhaving Wet Milieubeheer 
 

Ja(continu proces) 

  
 
 
 
Efficiënte afvalinzameling- en verwerking 
 
Afval inzamelen en verwerken  
In 2010 vonden (net als in 2009) 52 alternerende huisvuilrondes plaats. Bij zowel de 
afvalinzameling als de -verwerking is in afwachting van de harmonisatie in 2010 geen 
nieuw beleid ontwikkeld.  
 
Ondergronds brengen wijkcontainers  
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De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de kadernota 2009 besloten de 
overige wijkcontainers versneld moeten worden aangelegd. Deze versnelde aanleg is 
echter uitgesteld tot 2010 in verband met de gemeentelijke herindeling. De opzet was 
om eind dit jaar tot gezamenlijke aanbesteding met de gemeente Loenen over te 
gaan. De gemeente Loenen heeft echter besloten deze actie geheel over te laten aan 
Stichtse Vecht en de gereserveerde over te hevelen naar 2011. De aanbesteding en 
uitvoering van het werk zal daardoor pas in het 1e kwartaal van 2011 kunnen 
plaatsvinden.  
 
Inzameling kunststofverpakkingen 
Vanaf 1 januari 2010 wordt maandelijks huis-aan-huis de kunststofverpakkingen 
ingezameld. T/m het derde kwartaal is 54 ton kunststofafval ingezameld. Dit komt neer 
op ca. 6000 kg. per maand. Uitgegaan was van ca. 5000 kg. per maand. Om aan de 
vele bezwaren rond het bewaren van de plastic zakken tegemoet te komen zal in 
2011 in Stichtse Vecht twee maal per maand het kunststofafval worden ingezameld. 
Naar verwachting wordt de opbrengst dan nog hoger. 
 
Communicatie en handhaving 
Het jaar 2010 stond in het teken van een aangescherpte communicatie over het 
gescheiden aanbieden van afval. Dit zou moeten  leiden tot verbetering van de 
resultaten van de afvalscheiding. In samenwerking met de AVU zijn in 2010 drie 
campagnes gehouden resp. gericht op de inzameling van GFT-afval, oud papier en 
textiel. In het kader van de GFT-campagne is ook deelgenomen aan de landelijke 
Compostdag, waarbij burgers als dank voor het apart aanbieden van GFT een zak 
compost kregen.  
 
Zwerfvuil 
In 2010 is de inzameling van zwerfafval op de strategische plaatsen geïntensiveerd.  
 
 
Instandhouding rioleringsstelsel 
 
Uitvoeren Gemeentelijk Rioleringsplan 
In samenwerking met RWS en Waternet zou in 2010 de kanaalstrook worden 
heringericht, met daarin een open waterverbinding tussen de Evenaars Wetering en 
Bisschopswater. Dit zou gebeuren in het kader van het Waterkwaliteitsspoor 
Breukelen, wat gericht is op een milieuverantwoorde verbetering van het 
rioleringsstelsel. Het werk vormt een onderdeel van het project “Herinrichten 
Kanaalstrook”). Helaas is gebleken dat het financiele budget hierdoor niet toereikend 
was, enerzijds veroorzaakt door het project zelf (hogere kosten dan geraamd), 
anderzijds door een bestuurlijk geschil omtrend de verdeling van de kosten. Inmiddels 
is bestuurlijke overeenstemming bereikt over een afslanking van het project.  
Samen met onze fusiepartners is nog dit jaar een eerste aanzet gedaan in het 
ombuigen van het GRP naar een “verbreed GRP”, waarin ondermeer het aspect 
grondwater een plaats krijgt.  
 
Kockengen “Waterproof” 
In mei 2010 is de gemeenteraad van Breukelen via een presentatie geïnformeerd over 
het concept rapport Kockengen Waterproof. Een aandachtspunt hierin is de hoogte 
van de paalfunderingen t.o.v. de grondwaterstanden. Via inspectie ter plaatse bij 
kritische percelen is de stand van zaken in beeld gebracht. Dit proces blijkt 
omvangrijker en tijdrovender dan was voorzien. Het eindrapport, met voorstellen voor 
de komende jaren,  zal daardoor pas begin 2011 kunnen worden afgerond.  
 
Monitoring overstorten riolering 
Veel rioleringstelsels bestaan uit een zogenaamd vrij verval riool. Bij extreme 
omstandigheden kan het voorkomen dat de riolering overstort op het open water. 
Uiteraard is het van belang daar waar mogelijk deze overstort situaties zoveel 
mogelijk te voorkomen. Gemeenten zijn verplicht te monitoren op grond van de WVO 
vergunning. In Het gezamenlijke project (met andere gemeenten binnen het 
werkgebied van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden an Amstel Gooi en 
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Vecht)  om bij de belangrijkste overstorten van de riolering te meetinstrumenten aan te 
brengen in in 2010 afgerond. De hierop volgende monitoring vindt gedurende vijf jaar 
plaats en is bedoeld in beeld te brengen hoeveel overstorten plaatsvinden en de 
omvang daarvan. Daaruit moeten conclusies getrokken worden over de feitelijke 
werking van het  rioolstelsel. 
 
Minimale belasting milieu  
Naast de acties op het gebied van rioleringen hebben we op het gebied van milieu 
nog de volgende acties ondernomen. 
 
Klimaatbeleid 
• In 2010 is er geen ecologische footprint van alle 3 de gemeentelijke organisaties 

(Breukelen, Maarssen en Loenen) inzichtelijk gemaakt. Doordat lang onduidelijk 
was wat er met de gebouwen ging gebeuren is dit doorgeschoven naar 2011. In 
plaats hiervan zijn er meer uren besteed aan activiteiten buiten de eigen 
organisatie. In juni is Greenpoint Stichtse vecht gehouden, een symposium voor 
en door het locale bedrijfsleven gericht op het elkaar inspireren op het gebied van 
ddurzaamheid. In januari 2011 vond op initiatief van het bedrijfsleven zelf, 
ondersteunt door de milieudienst, een vervolg bijeenkomst plaats; 

• Ten aanzien van energiebeheer zijn er in 2010 op basis van de EPA-adviezen 
maatregelen genomen in de sporthallen, de gebouwen waarvan met te 
verwachten is dat zij hun functie behouden. In ’t Kikkerfort is een investering 
gedaan van ongeveer € 800.000 op het gebied van energiebesparing en 
duurzame energie opwekking. 

• Duurzaamheid en daarmee ook klimaatbeleid vormt een belangrijk item in de visie 
voor de gemeente Stichtse Vecht. In het overdrachtsdocument van de oude 
raden, de contourennota, is duurzaamheid als speerpunt opgenomen. 

Naast de acties op het gebied van rioleringen ondernemen we op het gebied van 
milieu nog de volgende acties in 2010. 
 
 
Natuur- en milieueducatie 
In 2009 is er door de raad extra geld (€ 3.500) beschikbaar gesteld voor de uitvoering 
van het project Sarah’s wereld, een leskist over duurzaamheid. In de eerste helft van 
2010 is dit project positief geëvalueerd en heeft de raad van Breukelen ook geld 
beschikbaar gesteld voor het schooljaar 2010/2011. Voor het voortgezet onderwijs is 
een begin gemaakt om per school duurzaamheid in het lespakket op te nemen. Voor 
de eerste scholen zijn er in 2010 materialen en methodieken aangeschaft. Van uit 
Samenleving is voor het Broeklandcollege een dag over het functioneren van de 
gemeente en de politiek georganiseerd. Het centrale thema van die dag was 
duurzaamheid, waarbij de milieudienst voor de inhoudelijke inbreng heeft verzorgt. 
Daarnaast hebben alle basisscholen in de gemeente ondersteuning bij de natuur- en 
milieueducatie gekregen. Dat is gebeurd in de vorm van leskisten, excursies, levend 
lesmateriaal en projecten op maat. In 2010 is een deel van het regionaal basispakket 
ingevoerd. Dat is een minimumpakket, dat wel het hele NME-veld bestrijkt, en dat in 
alle zeven gemeenten wordt gebruikt. Daardoor kost het verbeteren en vernieuwen 
van basismateriaal minder tijd en komt er meer ruimte voor maatwerk voor de 
scholen. 
 
Duurzaam bouwen (tekst begroting 2010) 
In 2009 zijn de ambities voor GPR gebouw vastgesteld. 2010 is gebruikt voor het 
promoten van GPR in kleine en grote bouwprojecten. Voor grotere projecten is 
onderzocht welke ambitie ten aanzien van duurzaamheid en met name energie 
mogelijk is. Voor de Corridor is een duurzaamheidsverkenning uitgevoerd en voor het 
Vierde Kwadrant is een energievisie opgesteld, bedoeld om het thema energie te 
optimaliseren (met een GPR score hoger dan een 7) richting klimaat neutraal. Op 
basis van die visie heeft de raad voor het Vierde Kwadrant gekozen voor een ambitie 
met een EPC van 0,4, waarbij de woningen voorbereid worden op PV-panelen 
waardoor de EPC 0 zal worden. Voor de  Hazeslinger en het domineeslaantje is het 
opstellen van energievisies al uitbesteed maar nog niet uitgevoerd.  
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Advisering RO 
Bestemmingsplannen, structuurvisies, vrijstellingen en bouwplannen worden, ieder op 
hun eigen schaalniveau, door de milieudienst beoordeeld op met name de aspecten 
bodem, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, energie en duurzaamheid. Waar 
nodig wordt er integraal advies gegeven. Ingegeven door de invoering van de nieuwe 
Wro en de omgevingsvergunning was de verbetering van het integrale advies een 
speerpunt in 2010. Belangrijke plannen in 2010 waren de Corridor, het centrumplan , 
de Hazeslinger, Nijenrode en het Vierde kwadrant Kockengen. In 2010 is er extra 
aandacht besteed aan energie en duurzaamheid in zowel de grote als de kleine 
projecten maar in het bijzonder de hier bij naam genoemde projecten. 
Daarnaast is in 2010 de nieuwe wetgeving op het gebied van geurhinder van 
agrarische bedrijven in het ruimtelijke ordeningsspoor geïmplementeerd door het 
vaststellen van een beleidskader en een verordening ten aanzien geurhinder. 
 
Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteitplan 
Ondanks dat er geen overschrijdingen zijn van de wettelijke normen, met uitzondering 
van 1 woning direct naast de A2, zijn er in 2010 maatregelen worden uitgevoerd. In 
2010 is de publieksgerichte acties “Belgerinkel naar de Winkel” uitgevoerd. 
Mentaliteitsverandering van de inwoners t.a.v. het gebruik van de auto blijft belangrijk. 
Ook schoner vervoer is gepromoot door het aanschaffen van een aardgasauto voor 
de buitendienst en het installeren van een laadpaal voor electrische auto’s op de 
markt. 
De resultaten van de verkeersvisie structureel zijn vertaald naar de gevolgen voor 
luchtkwaliteit en geluidhinder.   
 
Toezicht en handhaving Wet Milieubeheer 
De Milieudienst voert controles uit bij de bedrijven. Dat gebeurt volgens een meerjarig 
regionaal programma. In 2010 zijn onder meer de branches metalectro, 
veehouderijen, horeca en opslag van vuurwerk onder de loep genomen. De controles 
zijn er op gericht het toezicht op en de handhaving van de Wet milieubeheer op 
adequaat niveau te houden. Door wijzigingen in de wetgeving (Activiteitenbesluit, 
Besluit Landbouw) zijn er minder bedrijven verplicht om een milieuvergunning aan te 
vragen en is er meer nadruk komen te liggen op de handhaving.  
 
 

Kengetallen en prestatie-indicatoren 
 

2007
(werkelijk

) 

2008
(werkelijk

) 

2009
werkelijk) 

2010 
prognose

t) 

2010
realisatie 

      
Efficiënte afvalinzameling- en 
verwerking 

     

Aantal milieuparken 1 1 1 1 1 
Aantal ondergrondse wijkcontainers 9 9 9 9 9 
Aantal huisvuilrondes (alternerend) 52 52 52 52 52 
      
Instandhouding rioleringsstelsel      
Aantal woningen niet op rioleringsnetwerk 9 8 8 8 8 
      
Minimale belasting milieu  
Overschrijdingen PM10 (1) 24 
uursgemiddelde 

21  0 30 19 

Overschrijdingen PM10 jaargemiddelde 0 0  0 0 
Overschrijdingen NO2 jaargemiddelde   1 1 0 1 1 
Overschrijdingen NO2 plandrempel (2) 0 1 1 1 1 
Aantal verleende milieuvergunningen 5 2 2 pm(3) 5(3) 
Aantal preventieve bedrijfscontroles 113 98 112 95 95 
Aantal repressieve bedrijfscontroles 68 70 59 68 68 
Aantal dwangsombeschikkingen 3 4 0 4 4 
Aantal afgehandelde klachten van 
bewoners 

27 22 16 25 25 
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(1) Bron: RIVM, www.lml.rivm.nl. Meetpunt A2 Breukelen.  PM10 = fijnstof, er mogen maximaal 
7 overschrijdingen per jaar zijn. 
(2) De plandrempel is in 2006 48 microgram/m3 en wordt elk jaar met 2 microgram verlaagd 
zodat hij in 2010 gelijk is aan het jaargemiddelde van 40. 
(3) m.i.v. 2010 zal de Wabo van kracht zijn waardoor er géén sprake meer is van aparte milieu 
vergunningen. Er is dan sprake van integrale vergunning verlening.  
(4) Voor deze 8 woningen heeft de provincie ontheffing verleend tot de A2 gereed is.  
  
 
 
3. Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie programma 8 Primitieve Gewijz.   
Afval en milieu Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
Lasten 3.588 N 3.632 N 3.696 N 3.715 N 19 N  
Baten 2.945 V 2.829 V 2.762 V 2.870 V 108 V   
Saldo voor resultaatbestemming 643 N 803 N 934 N 844 N 89 V   
Storting in reserves 23 N 23 N 23 N 23 N    
Onttrekking aan reserves 372 V 370 V 582 V 586 V 4 V   
Saldo na resultaatbestemming 295 N 457 N 376 N 282 N 94 V   
   

 
 
 
Verklaring afwijkingen 
 
   

 
1. Monitoring overstort 

Het gezamenlijke project met meerdere gemeentes uit het verzorgingsgebied 
Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden heeft in 2010 nog geleid tot een 
overschrijding van de lasten.   

 
2. Glas 

De meeropbrengst voor de vergoeding van afval/glas inclusief afrekeningen 
over de jaren 2008 en 2009 heeft tot de meeropbrengst geleid.   
 

3.  Begraafrechten 
De toename van het aantal begrafenissen, inclusief verlengingen, hebben 
geleid tot een meeropbrengst van ca. € 29.000. 

 
 

 Omschrijving I / S Afwijking 
    
 Lasten   
1. Monitoring overstort I 10N 
 kapitaallasten I 8N 
 Overige I 1N 
 Totaal lasten  19N 
    
 Baten   
. Afvalstoffenheffing I 12N 
2.  Vergoeding glas I 74V 
 Ontvangen dwangsom I 12V 
3. Begrafenisrecht I 29V 
 Overige I 5V 
    
 Totaal baten  108V 
    
    
 Totaal onttrekking reserves  4V 

 
 

http://www.lml.rivm.nl/�
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2.9 Wonen en ondernemen 
 

  
Portefeuillehouder Wethouders K.H. Wiersema, G.J. Wisse, C.G. Nagel 
Producten Structuur- en bestemmingsplannen, Bouw- en woningtoezicht, overige wonen, 

centrumplan, overige economie 
Korte 
omschrijving 

Dit programma omvat de gemeentelijke taken op het gebied van wonen, zoals 
bouw- en woningtoezicht. Daarnaast is de versterking van de locale economie 
o.a. door middel van het centrumplan en de visie op de Corridor in dit 
programma opgenomen. 

  
 
1. Wat wilden we bereiken? 
 
Het gemeentelijk bestuur wil bereiken dat woningbouw plaatsvindt voor de eigen 
bevolking en dat men veilig en verantwoord kan wonen in Breukelen. Daarnaast 
worden initiatieven ondernomen om het ondernemersklimaat in Breukelen te 
verbeteren..  
 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Prioriteiten / activiteiten 
 

Realisatie 

  
Woningbouw (voor eigen bevolking)  
Bestemmingsplannen  Ja(continu proces) 
Wijziging wetgeving door invoering WABO 
 

Ja(continu proces) 

Besluitvorming bouwen op Domineeslaantje (Rondom de Kerkvaart) 
 

Ja(continu proces) 

Centrumplan/Hazeslinger 
 

Ja(continu proces) 

Vierde Kwadrant Kockengen 
 

Ja(continu proces) 

Nyenrode 
 

Ja(continu proces) 

Hof van Breukelen/ Corridor 
 

Ja(continu proces) 

Stimulering woningmarkt  
 

Ja(continu proces) 

Prestatieafspraken  
 

Ja(continu proces) 

Woningbouw/Bestemmingsplan Kockengen 
 

Ja(continu proces) 

Nieuwbouw bij Wilhelminastraat (Boemerang) 
 

Ja(continu proces) 

  
Ondernemersklimaat verbeteren  
Gesprekken met ondernemersvereniging  
 

Ja(continu proces) 

Winkeliersvereniging 
 

Ja(continu proces) 

  
 
 
Woningbouw  
 
Bestemmingsplannen  
Voor de actualisering van bestemmingsplannen zijn dit jaar grote stappen genomen 
waaruit de volgende meetbare resultaten zijn gerealiseerd:  
- “Scheendijk 300 meterstrook”:  vastgesteld bestemmingsplan 
- “Kockengen 4e kwadrant”:  vastgesteld bestemmingplan (ivm WVG) 
- “Landelijk gebied rondom de Vecht reparatie”: onherroepelijk bestemmingsplan 
- “Nieuwer ter Aa”: onherroepelijk bestemmingsplan  
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- “Kockengen Dorp”: afronding inventarisatie 
- “Landelijk Gebied West”: Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage 
-  “Kievitsbuurten”: aanbestedingtraject bestemmingsplan afgerond 
- “Centrum Breukelen” aanbestedingstraject bestemmingsplan afgerond 
 
Naast de actualisering zijn voor bepaalde percelen postzegelbestemmingsplannen 
opgesteld om een gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn Hotel Breukelen, Portengen 2, Spengen 26/28 
 
Wijziging wetgeving door invoering WABO 
De invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) is in 2010  
uitgesteld van 1 juli 2010 naar 1 oktober 2010. Deze wet heeft als doel de 
vergunningverlening op een groot terrein te integreren. Zo is onder andere 
bouwvergunning, kapvergunning, APV vergunning geïntegreerd. Uiteindelijk gaat de 
vergunningverlening ook digitaal verlopen. In verband met de voorbereiding van de 
herindeling is in eerste instantie het zogenaamde basispakket doorgevoerd. Dit 
betekent dat aanvragen digitaal kunnen worden ingediend. Na de herindeling zal de 
digitale verwerking ook digitaal kunnen plaatsvinden.   
 
Besluitvorming bouwen op Domineeslaantje (Rondom de Kerkvaart) 
De visie Rondom de Kerkvaart is door de raad vastgesteld. In het najaar van 2010 is 
gestart met het vertalen van deze visie in een projectplan voor deze locatie. 
 
Centrumplan/Hazeslinger 
In maart 2010 is de structuurvisie centrum Breukelen vastgesteld. Er zal worden 
verder gegaan met het opstellen van een bestemmingsplan voor het centrumgebied. 
De invulling van de locatie Hazeslinger zal worden doorontwikkeld waarbij 
duurzaamheid een belangrijk thema is. De voorbereiding van de feitelijke realisering 
wordt hiermee voortgezet. In juni 2010 is het plandocument in de raad van Breukelen 
vastgesteld. Hiermee heeft de raad ingestemd met de inhoudelijke richting, het 
financiële kader en het voorgestelde proces naar realisatie.   
 
Vierde Kwadrant Kockengen 
In april is het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerp exploitatieplan en het ontwerp 
beeldkwaliteit- en inrichtingsplan ter inzage gelegd. In raad van november 2010 zijn 
de definitieve versies van deze documenten inclusief de nota van zienswijzen 
vastgesteld.  
 
Nyenrode 
De raad van Breukelen heeft in zijn vergadering van september 2010 ingestemd met 
de concept versie van de ruimtelijke visie Nyenrode en deze vrijgegeven voor de 
inspraak.  
 
Hof van Breukelen/ Corridor 
In 2007 is een eerste visie gepresenteerd om de stationslocatie van Breukelen beter 
te benutten en het gebied een nieuwe impuls te geven. In samenwerking met de 
Provincie Utrecht, Ruimtelijk actie programma (RAP), is deze visie verder 
doorontwikkeld. In het plan is de knooppuntgedachte verder uitgewerkt waardoor een 
gebied kan ontstaan waar wonen, werken, recreëren en vervoersbewegingen 
samenkomen. 
Gezien de hoge potentiële waarde van het gebied heeft de gemeenteraad van 
Breukelen in juni 2010 besloten om de WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) te 
vestigen op het gebied. Hierdoor krijgt de gemeente meer regie op de gronden en is 
een eerste stap genomen tot verdere ontwikkeling van het gebied. Daarnaast heeft de 
gemeenteraad (mei 2010) een voorbereidingsbesluit gevestigd op het gebied om 
onwenselijke bebouwing tegen te gaan. 
In oktober 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwerp 
stedenbouwkundige visie “Hof van Breukelen”. Hiermee heeft de raad aangegeven in 
te kunnen stemmen met de inhoudelijke richting van het gebied naar de toekomst. 
 
Stimulering woningmarkt  
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Per 1 januari 2010 is het voor inwoners van Breukelen mogelijk om hun eerste woning 
te kopen met een VROM Starterslening. Oorspronkelijk werden de leningen voor 50% 
gefinancierd door het Ministerie van VROM. Door het opraken van het rijksbudget is 
de financiering van het ministerie per 26 mei 2010 komen te vervallen. Breukelen 
heeft er voor gekozen de regeling voort te blijven zetten totdat de gemeentelijke 
reservering van € 200.000 is uitgeput.  
 
Prestatieafspraken  
Met Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken en Woningbouwvereniging 
Kockengen zijn op 25 oktober 2010 prestatieafspraken ondertekend. De afspraken 
hebben betrekking op diverse aan ‘wonen’ gerelateerde onderwerpen als sociale 
huurwoningen, leefbaarheid en duurzaam bouwen. Voorafgaand aan de 
ondertekening zijn in september 2010 de prestatieafspraken goedgekeurd door de 
gemeenteraad.  
 
Woningbouw/Bestemmingsplan Kockengen 
In 2010 is aangevangen met het actualiseren van het bestemmingsplan Kockengen 
dorp 1977. Er is een voorontwerp bestemmingsplan ontwikkeld dat in 2011 aan de 
nieuwe gemeenteraad kan worden voorgelegd. 
 
Nieuwbouw bij Wilhelminastraat (Boemerang) 
De ontwikkeling van de Boemerang was in 2010 een belangrijke stap naar verbetering 
en uitbreiding van het aantal sociale alsmede zorgwoningen in Breukelen. In 2009 is 
de realisatie gestart. De eerste oplevering van de woningen heeft eind 2010 
plaatsgevonden. De rest wordt begin 2011 verwacht.  
 
Ondernemersklimaat verbeteren 
 
Gesprekken met ondernemersvereniging  
In 2010 zijn er diverse bedrijven bezocht. Dit is een goed middel ervaren om te weten 
wat er leeft binnen de bedrijven. Tevens is er 2 keer contact/overleg met de 
ondernemersvereniging geweest. Dit heeft de relatie tussen de gemeente en het 
bedrijfsleven versterkt.  
 
Winkeliersvereniging 
Ook met de winkeliers van het centrum Breukelen, verenigd in de 
Winkeliersvereniging, is nauw contact geweest. Minimaal tweemaal per jaar komt het 
gemeentebestuur met hen op bestuurlijk niveau in overleg, zo ook in 2010. Diverse 
onderwerpen komen daarbij aan de orde variërend van praktische knelpunten die zich 
voordoen tot het bijpraten over de projecten Centrumplan en Hazeslinger.   
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 Kengetallen en prestatie-
indicatoren 
 

2007
(werkelijk) 

2008
(werkelijk) 

2009 
(werkelijk) 

2010
(prognose) 

2010
(realisatie) 

      
Woningbouw voor eigen bevolking      
Aantal woningen 5.953 6.000 5.965 5980 5980 
Aantal nieuwe woningen 72 84 3 15 15 
      
Veilig en verantwoord wonen in 
Breukelen 

     

Oordeel burgers over woonomgeving (1) 7,8 7,9* p.m. 8,0 8,0 
Aantal handhavingactiviteiten  35*  40 40 
-Aantal zaken in behandeling  
-aantal nieuwe zaken in begrotingsjaar 
-aantal afgehandelde zaken in 
begrotingsjaar 

80 
40 
37 

79 
31 
23 

86 
27 
29 

65 
40 
50 

65 
40 
50 

Ondernemersklimaat verbeteren      
Aantal gesprekken winkeliers- en 
ondernemersverenigingen 

5 4 3 5 5 

      
(1) Bron: Dimensus beleidsonderzoek 2005 
* o.b.v. raming 2008, werkelijke cijfers 2008 niet bekend 
(2) Bijgestelde prognose na “werkelijk 2008” vanwege tegenvallende woningbouw in 2009 als 
gevolg van de recessie 
 
 
 
3. Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie programma 9 Primitieve Gewijz.   
Wonen en ondernemen Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2009 2010 2010  
   
Lasten 2.927 N 2.704 N 3.489 N 3.479 N 10 V   
Baten 1.803 V 1.481 V 1.502 V 2.022 V 519 V   
Saldo voor resultaatbestemming 1.124 N 1.223 N 1.987 N 1.458 N 529 V   
Storting in reserves 719 N 228 N 244 N 564 N 321 N  
Onttrekking aan reserves 879 V 30 V 521 V 494 V 28 N  
Saldo na resultaatbestemming 965 N 1.421 N 1.710 N 1.528 N 181 V   
   

  
 
Verklaring afwijkingen 
   
 Omschrijving I / S Afwijking 
    
 Lasten   
1. Structuurvisie I 144V 
1. Ontwikkelingsvisie Nijenrode I 30V 
 Handhavingsactiviteiten  

bestemmingsplannen 
I 14V 

2. kapitaallasten I 67N 
4. gemeentewoningen I 31V 
2. kapitaallasten I 71V 
3. Centrumplan I 204N 
 Overige I 9N 
 Totaal lasten  10V 
    
 Baten   
5. Leges bouwvergunningen I 39V 
 Planschade vergoeding I 10N 
 Leges welstandstoezicht I 12N 
6. Exploitatiebijdrage I 320V 
3. Centrumplan I 198V 
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1.Structuurvisie en ontwikkelingsvisie Nijenrode        
De structuurvisie is afgerond, maar een uitwerking van deze visie is de 
planontwikkeling voor de Hazeslinger. Daar is de gemeente nog mee bezig waardoor 
het resterende budget in 2011 nodig zal zijn. 
In september 2010 heeft de gemeenteraad van Breukelen ingestemd met de 
ruimtelijke visie van Nyenrode en deze vrijgegeven voor inspraak. De inspraakreacties 
moeten nog worden verwerkt in deze visie. Daarnaast is verzocht om een aanvullend 
verkeersonderzoek te laten uitvoeren. Het resterende budget zal dus in 2011 
benodigd zijn.  
 
2.Kapitaallasten 
De kapitaallasten zijn in totaliteit toegelicht in programma 10      
 
3.Centrumplan    
Het project centrumplan wordt conform de regelgeving van de BBV uitgevoerd. 
De exploitatielasten/baten worden als waardevermeerdering/vermindering op de 
balans gezet. Budgettair gezien heeft het geen invloed op het resultaat van de 
jaarrekening.  
 
4. gemeentewoningen     
Het betreft voornamelijk de meevallende exploitatiekosten van de voormalige 
brandweerposten welke een positief resultaat geven.   
 
5. Leges Bouwvergunningen    
In de Eerste Bestuursrapportage 2010 werd aangenomen dat het aantrekken van de 
woningmarkt in 2010 niet zou plaatsvinden, daarnaast was sprake van een overloop 
van de bouwomvang met de daarbij behorende budgettaire effecten. Per saldo werd 
de opbrengstraming met € 149.000 naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk kan toch een 
budgettair voordeel van € 39.000 worden ingeboekt na herrekening van de effecten.  
 
6. Exploitatiebijdrage 
Een exploitatiebijdrage voor de uitbreiding van het hotel Breukelen op grond van een 
samenwerkingsovereenkomst heeft in 2010 zijn beslag gekregen. Overeenkomstig de 
handelswijze in het verleden is de bijdrage aan de algemene reserve toegevoegd. 
 
 

 Overige I 16N 
 Totaal baten  519V 
    
 Storting in reserves  321N 
 Onttrekking reserves  28N 
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  2.10   Algemene inkomsten en uitgaven 
 

  
Portefeuillehouder Wethouder G.C. Nagel
Producten Leningen, effecten, Algemene uitkering, OZB, woonforensenbelasting, 

toeristenbelasting, hondenbelasting, precariobelasting, overige algemene 
inkomsten en uitgaven. 

Korte 
omschrijving 

Dit programma omvast de zgn. algemene dekkingsmiddelen, die met name 
worden gevormd door de algemene uitkering een aantal belastingen. Ook de 
het aantrekken en uitzetten van geld valt onder dit programma. 

  
 
1. Wat wilden we bereiken? 
 
Binnen de begroting bestaat een onderscheid tussen algemene dekkingsmiddelen en 
specifieke dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen onderscheiden zich 
van de andere dekkingsmiddelen, doordat zij vrij aan te wenden zijn. De besteding 
van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma (doel) gebonden. De 
algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de negatieve 
financiële saldi van de programma’s 1 tot en met 9. 
Dekkingsmiddelen die samenhangen met een concreet beleidsveld staan opgenomen 
in de betreffende programma’s. Dat kunnen specifieke inkomsten van het rijk zijn (bijv. 
die voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand), de opbrengst van de verkoop 
van gronden, betalingen voor concrete gemeentelijke diensten (bijv. ophalen afval, 
verstrekken van vergunningen, onderhouden van het riool, reisdocumenten). 
 
2. Wat hebben we daarvoor gedaan?  
 
Prioriteiten / activiteiten 
 

Realisatie 

  
De algemene dekkingsmiddelen    
Algemene uitkering  
 

Ja 

Belastingheffing en invordering  
 

Ja 

Onvoorzien  
 

Ja 

Financieel beleid gericht op goedkoop geld aantrekken 
 

Ja 

Kapitaallasten  
 

Ja 

  
 
 
De algemene dekkingsmiddelen 
De algemene dekkingsmiddelen beslaan de helft van de totale baten van de 
gemeente. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn: 
1. De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds (13,4 mln); 
2. Inkomsten uit de Onroerende Zaak Belasting (2,3 mln); 
3. Inkomsten uit de precarioheffing, woonforensenbelasting, de toeristenbelasting en 
    hondenbelasting (0,3 mln) ; 
4. Inkomsten uit leningen en effecten (0,2 mln); 
5. Rente uit reserves en voorzieningen (1,1 mln); 
6. Overige inkomsten (0,3 mln). 
 
De algemene dekkingsmiddelen beslaan de helft van de totale baten van de 
gemeente. Het verloop van de belangrijkste algemene dekkingsmiddelen wordt 
inclusief enkele specifieke onderwerpen toegelicht: 
 
Algemene uitkering  
Het niveau van de algemene uitkering is in 2010 gezakt van ca.€ 13,54 mln. naar  
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ca.€ 13,36 mln. Zoals bekend is dat een direct gevolg geweest van de financieel 
economische crisis waarbij de normeringssystematiek tijdelijk buitenwerking is 
gesteld.  
 
Belastingheffing en invordering  
In 2010 zijn de belastingen en heffingen vastgesteld en ingevorderd overeenkomstig 
de daarvoor geldende regels. Nadat de begroting in de loop van 2010 is bijgesteld                      
is  te zien dat alleen de opbrengst van de landtoeristenbelasting ca. 12.000 achterblijft 
bij de raming. Ook hier het financiële effect van de financiële economische crisis terug 
te zien, bij de tweede Berap 2010 was nog geen aannemelijke inschatting te maken 
van de opbrengst op dit onderdeel. 
 
Onvoorzien  
In  2010 zijn de posten onvoorzien raad, college en onvoorzien algemeen volledig 
ingezet.     
 
Financieel beleid gericht op goedkoop geld aantrekken 
In 2010 is kort geld aangetrokken voor een percentage variërend van 0,35% tot 
0,49%. Daarnaast is in verband met de kasgeldlimiet een langlopende geldlening 
aangetrokken van € 5 mln. tegen een rentepercentage van 1,50% en een langlopende 
geldlening van € 3 mln. tegen een rentepercentage van 1,45%. Daarmee zijn de 
benodigde financieringsmiddelen in 2010 voldoende afgedekt. 
  
Kapitaallasten  
De uitvoering van de begrote projecten in 2010 lopen veelal achter bij de planning. 
Budgettair gezien geeft dat een voordelig effect in de begroting. 
In de begroting is daarmee vooraf rekening gehouden door het opnemen van een 
stelpost van € 151.000,--. In werkelijkheid zijn voornamelijk door genoemde oorzaak 
verschillende projecten wat budget betreft onderschreden hetgeen  tot lagere 
kapitaallasten in 2010 heeft geleid. 
Het gaat om projecten in de volgende programma’s: 

1. Verkeer   36.000 V 
2.  Onderwijs  78.000 V   
3. Vrije tijd      43.000 V 

Totaal              157.000 V 
 

De inschatting van het budgettaire voordeel bij de kapitaallasten is dus gehaald in 
2010. 
 
Kapitaallasten Brandweer/VRU 
In 2010 heeft de regionalisering van de Brandweer plaatsgevonden, de 
verantwoordelijkheid voor de invulling van de veiligheidfunctie is in handen gekomen 
van de VRU. Een van de consequenties van de regionalisering is   
dat de materiële activa van de Brandweer overgeheveld zijn naar de VRU.  De 
verrekening  tot een bedrag van € 793.000 met  de VRU is in 2010 afgewikkeld. Dit is 
een budget  neutrale operatie geweest.   
  
 

Kengetallen en prestatie-indicatoren 
 

2007
(realisatie) 

2008
(realisatie) 

2009
(werkelijk) 

2010 
(prognose  

2010
(realisatie) 

      
Efficiënt omgaan met algemene 
inkomsten 

     

Aantal langlopende leningen gemeente 5 6 6 7 8 
Gemiddeld rentepercentage lang geld 4,7% 4,7% 4,7% 3,5% 3,6% 
Gemiddeld rentepercentage kort geld 
o/g 

- 4,2% 0,86% 0,42% 0,53% 

Gemiddeld rentepercentage kort geld 
u/g 

4%     
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3. Wat heeft het gekost? 
 

Exploitatie programma 10 Primitieve Gewijz.   
Alg. inkomsten en uitgaven Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
Onvoorzien / ongepland   
Overige lasten 367N   
Totaal lasten 367 N 732 N 1.109 N 1.835 N 726 N  
        
Algemene uitkering 13.562V   
Algemene belastingen 2.520V    
Overige baten 1.800V   
Totaal baten 17.882 V 17.457 V 18.538 V 18.295 V 243 N  
        
Saldo voor resultaatbestemming 17.515 V 16.725 V 17.429 V 16.460V 969 N   
Storting in reserves 297 N   603 N 225 N 378 V    
Onttrekking aan reserves 604 V 520 V 831 V 665 V 166 N  
Saldo na resultaatbestemming 17.823 V 17.245 V 17.658 V 16.900 V 757 N  
   

 
 
 
 
 
 
Verklaring afwijkingen 
 

 
 
 

1. Stelpost taakstelling inkoop  
De stelpost is opgenomen als te realiseren verlaging van de budgetten die betrekking 
hebben op inkoopprojecten. Inkoopprojecten waarbij aanbestedingsprocedures een 
rol hebben gespeeld zijn personeelsadvertenties, kolken zuigen, wegmarkeringen, 
kantoorartikelen, abonnementen, afvalinzameling, investeringsprojecten.  

      
 Lasten   
    
1. Stelpost taakstelling inkoop I 160N 
 Uitvoeringskosten wet  WOZ I 11V 
2. Kostenplaatsen I 172N 
 Uitvoeringskosten  Wet  Woz I 11V 
3. Algemene uitkering  Slok gelden I 21N 
9. Extra storing voorzieningen  370N 
 Overig I 25N 
 Totaal lasten  726N 
    
 Baten   
    
4. Algemene uitkering I 24V 
5. Rente reserves en voorzieningen I 24V 
6. Rente resultaat I 40N 
7. Gemeente werf Kockengen I 228N 
8. Landtoeristenbelasting I 12N 
 Overig I 11N 
 Totaal baten  243N 
    
 Storting reserves I 378V 
    
 Onttrekking reserves I 166N 
    
    



Programmarekening 2010 Gemeente Breukelen 52

De gerealiseerde voordelen zijn in 2010 op tal van plaatsen binnen de begroting 
vrijgevallen, en vertegenwoordigen in totaliteit een waarde van ca €160.000. Bij het 
opmaken van de jaarrekening 2010 bleek het niet mogelijk de exacte realisatie van de 
voordelen gespecificeerd en in totaliteit weer te geven. 
 

2. Kostenplaatsen  
De gemeenschappelijke lasten van onze bedrijfsvoering zijn per saldo nadelig 
afgesloten tot een bedrag van € 150.000. De oorzaak van de overschrijding betreft 
hoofdzakelijk de lasten inhuur personeel. De overschrijding c.q. onderschrijding 
is als volgt te specificeren: 
onvoorzien algemeen: 110.000 N (betreft voornamelijk inhuur derden)  
Indirecte personele lasten  10.000 V( betreft voornamelijk indirecte personele kosten)  
Administratie 16.000 N ,Automatisering 48.000 N, Huisvesting 5.000 N, Vervoer  
3.000 N. 
 

3. Algemene uitkering Slok gelden  
Voor de stimulering van de lokale klimaatinitiatieven zijn in 2009, 2010 en 2011 
middelen uitgekeerd en toegezegd via het gemeentefonds. De middelen 2010   
van de algemene uitkering zijn via de jaarrekening apart gezet.   
 

4. Algemene uitkering  
In de Tweede Berap 2010 is de algemene uitkering negatief bij gesteld met € 225.000. 
Daarin zijn ook diverse verrekeningen uit oudere jaren betrokken. 
Het uiteindelijke resultaat van de uitkomst van de algemene uitkering is € 24.000, 
positief geworden, voornamelijk veroorzaakt door aanpassingen van werkelijke 
aantallen (aantal klanten, omgevingsdichtheid) in de berekening van de algemene 
uitkering en door de aanpassing van de uitkeringsfactor in de maart circulaire 2011.         
 

5. Rente reserves en voorzieningen  
De berekende rente over de reserves en voorziening wordt bepaald door de stand per 
1 januari 2010 en het renteniveau in 2010. De berekening gebaseerd op de begrote- 
en werkelijke stand per 1 januari levert een voordelig resultaat op van € 24.000.   
 

6. Rente resultaat  
Dit is het resultaat van de kostenplaats rente en afschrijving geweest. Het gaat daarbij 
om de rente van de langlopende leningen, de rente in rekening courant, de 
afschrijving, de rente van de reserves en de daarbij behorende doorbelasting.   
In de tweede bestuursrapportage heeft er op dit punt al een bijstelling 
plaatsgevonden. Het uiteindelijke resultaat is nu in de jaarrekening vermeld.  
 

7. Gemeente werf Kockengen 
Het project gemeentewerf gaat zijn beslag krijgen in 2011, de geraamde verkoop is in 
2010 nog niet gerealiseerd.  
 

8. Landtoeristenbelasting 
De economische terugslag is zichtbaar bij de opbrengst van deze belasting. De 
geplande opbrengst is op € 12.000 na (raming 92.000) niet gehaald. 
 

9. Extra storting voorzieningen 
De voorzieningen onderhoud gemeente eigendommen en de voorzieningen 
onderhoud sportvelden hadden per 31 december 2010 een negatieve stand. Volgens 
de BBV is een negatieve stand van een voorziening niet geoorloofd. In totaliteit is 
daarom ten laste van de exploitatie 2010 een extra storting van in totaliteit afgerond   
€ 370.000 (258.000 + 112.000) verricht om de negatieve stand op te heffen.   
 
Storting reserves 
De werkzaamheden rond de gemeentewerf Kockengen hebben in 2010 nog niet tot 
mutaties gelid. De geraamde opbrengst van de grondverkoop en de opbrengst uit de 
reserve gemeentewerf samen 377.500 (V) zijn in 2010 nog niet tot realisatie gekomen. 
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Verder is er in 2010 sprake geweest van een exploitatiebijdrage met betrekking tot de 
uitbreiding van hotel Breukelen, de bijdrage is overeenkomst de afspraken in de 
algemene reserve gestort 317.000 (N). De bijdrage is niet geraamd. 
 
Onttrekking reserves 
In 2010 zijn verschillende projecten nog niet tot uitvoering gekomen, de bijbehorende 
onttrekking aan de reserve is daarom niet of gedeeltelijk aangesproken. De 
verwachting is dat deze projecten in 2011 wel tot uitvoering komen. Een voorbeeld in 
dit verband is bijvoorbeeld de afronding van het project rotonde Broeckland.       
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Hoofdstuk 3: Programmarekening  
 

3.1 Inleiding en samenvatting 
 
In hoofdstuk 2 treft u onder ieder programma een specificatie van de lasten en baten 
van het betreffende programma aan. In dit hoofdstuk worden de cijfers op totaalniveau 
van de gemeente Breukelen toegelicht. 
 
3.2 Programmarekening 2010 
 
De programmarekening 2010 geeft samengevat het volgende beeld:  
 
 
 

Totaaloverzicht exploitatie Primitieve Gewijz.   
 Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
Lasten 37.221 N 26.781 N 31.639 N 32.380 N 741 N  
Baten 36.668 V 26.310 V 28.025 V 29.948 V 1.924 V   
Saldo voor resultaatbestemming 553 N 471 N 3.614 N 2.431 N 1.183 V   
Storting in reserves 1.505 N 251 N 1.166 N 1.109 N 57 V   
Onttrekking aan reserves 2.985 V 930 V 4.646 V 3.640 V 1.006 N  
Saldo na resultaatbestemming 927 V 208 V 134 N 100 V 234 V   
   

 
Per programma is het beeld als volgt: 
 

Saldi na resultaatbestemming Primitieve Gewijz.   
 Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
1. Bestuur en dienstverlening 2.477 N 2.257 N 1.963 N 2.032 N 69 N   
2. Veiligheid 1.725 N 1.907 N 1.651 N 1.612 N 39 V   
3. Verkeer 2.190 N 1.993 N 2.417 N 2.099 N 318 V   
4. Onderwijs 1.931 N 2.097 N 2.010 N 1.995 N 15 V   
5. Vrije tijd 3.498 N 3.317 N 3.821 N 3.567 N 253 V   
6. Werk en inkomen 1.213 N 906 N 983 N 969 N 15 V   
7. Welzijn en zorg 2.603 N 2.682 N 2.861 N 2.716 N 145 V   
8. Afval en milieu 295 N 457 N 376 N 282 N 94 V   
9. Wonen en ondernemen 965 N 1.421 N 1.710 N 1.528 N 181 V   
10. Algemene inkomsten en 
uitgaven 

17.823 V 17.245 V 17.658 V 16.900 V 757 N   

Totaal programma’s 927 V 208 V 134 N 100 V 234 V   
   

 
 
 
 
3.3 Waarderings- en resultaat bepalingsgrondslagen 
 
Voorschriften 
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de volgende wettelijke en andere 
voorschriften in acht genomen: 
 
 de gemeentewet, artikel 197; 
 het besluit begroting en verantwoording (BBV); 
 de door de gemeenteraad vastgestelde financiële verordeningen ex art. 212, 213 

en 213a; 
 het door de raad vastgestelde controleprotocol inclusief normenkader voor de 

accountantscontrole (getrouwheid en rechtmatigheid); 
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De jaarrekening biedt inzicht in de resultaten over het begrotingsjaar 2008 en in de 
omvang en samenstelling van het vermogen per 31 december 2008. De jaarrekening 
is opgesteld in duizenden euro’s. 
 
Consolidatie 
De deelnemingen zijn niet in de consolidatie betrokken, maar zijn opgenomen onder 
de financiële vaste activa.  
 
Waarderingsgrondslagen balans 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, 
verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving geschiedt lineair in 4 jaar. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs, verminderd met ontvangen bijdragen van derden en met 
afschrijvingen. Materiële vaste activa in de openbare ruimte met meerjarig 
maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd. Waardering vindt plaats tegen 
verkrijgingsprijs, verminderd met ontvangen bijdragen van derden, bijdragen uit 
bestemmingsreserves en verminderd met afschrijvingen. 
De materiële vaste activa worden op lineaire basis afgeschreven, met uitzondering 
van een beperkt aantal activa dat lineair wordt afgeschreven. Met de afschrijving 
wordt gestart in het jaar waarin de oplevering van het actief plaatsvindt. In het eerste 
jaar wordt met een half jaar afschrijving gerekend. Hierbij worden de volgende 
termijnen gehanteerd: 
 

1.1 Gronden en terreinen 0 
1.2 Woonruimten 

1.2.1    Nieuwbouw 40 
1.2.2    Renovatie, restauratie, verbouw en uitbreiding 25 

1.3 Bedrijfsgebouwen en scholen 
1.3.1 Nieuwbouw 40 
1.3.2 Renovatie, restauratie, verbouw en uitbreiding 25 
1.3.3 Tijdelijke gebouwen / noodlokalen 15 

1.4 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 
1.4.1 Wegen, fiets- en voetpaden: aanleg / vervanging 30 
1.4.2 Wegen, fiets- en voetpaden: aanpassingen / 

voorzieningen en snelheidsremmende maatregelen 10 
1.4.3 Wegen, fiets- en voetpaden: herinrichting 20 
1.4.4 Bruggen: aanleg / vervanging 30 
1.4.5 Plantsoenen / parken: aanleg / reconstructie 20 
1.4.6 Riolering: aanleg / vervanging (afh. van grondsoort)   25, 40, 60 
1.4.7 Hekwerken: aanleg / vervanging 20 
1.4.8 Sportterreinen / speelplaatsen: aanleg / vervanging 20 
1.4.9 Straatmeubilair 10 

1.5 Vervoersmiddelen 
1.5.1 Personenauto, vrachtauto, aanhangwagen, tractor 5 
1.5.2 Brandweerauto 15 
1.5.3 Motorvaartuigen 20 

1.6 Machines, apparaten en installaties 
1.6.1 Technische installaties in woningen en bedrijfsgebouwen 15 
1.6.2 Veiligheidsvoorzieningen 15 
1.6.3 Telefooninstallaties 15 

1.7 Overige 
1.7.1 Kantoor- en schoolmeubilair en overige vaste inrichting 15 
1.7.2 Archiefinstallaties 25 
1.7.3 Gereedschappen 5 
1.7.4 Gereedschappen brandweer 10 
1.7.5 Brandweerkleding / uitrusting 10 
1.7.6 Automatisering (PC`s, randapparatuur, servers, software) 4 
1.7.7 Stemmachines 5 



Programmarekening 2010 Gemeente Breukelen 56

 
Financiële vaste activa 
De onder de financiële vaste activa opgenomen leningen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 
lagere actuele waarde. Onder de financiële vaste activa worden tevens verstaan 
"materiële vaste activa in eigendom van derden". Hierbij is de verkrijgingsprijs eerst 
verminderd met de ontvangen bijdragen van derden.  
 
Voorraden 
De voorraden gronden en onderhanden werken worden gewaardeerd tegen 
historische verwervingsprijs vermeerderd met rente en algemene beheerskosten en 
verminderd met opbrengsten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen.  
De magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs c.q. een vaste 
verrekenprijs. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien noodzakelijk 
verminderd met een voorziening voor oninbare bedragen. 
 
Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
 
Resultaatbepalingsgrondslagen 
 
Baten en lasten 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij 
anders wordt vermeld. Voor zover noodzakelijk zijn ten laste van het resultaat 
voorzieningen getroffen voor: 
 verplichtingen en verliezen waarvan de omvang per balansdatum onzeker is, doch 

redelijkerwijs te schatten; 
 risico’s terzake van verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs 

is te schatten; 
 kosten te maken in een volgend boekjaar, mits deze hun oorsprong vinden in het 

onderhavige boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van 
lasten. 

 
Boekjaar 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
3.4 Rekeningresultaat  2010 
 
In de raad van de gemeente Breukelen 23 november 2010 is de tweede 
bestuursrapportage 2010 vastgesteld. Deze rapportage was gebaseerd op de 
resultaten van de eerste 8 maanden van 2010. Het financiële resultaat van de 2de 
Bestuursrapportage leverde een begrotingstekort op van € 134.000,--.   
 
Verschillenanalyse 
In deze paragraaf komen de afwijkingen tussen de realisatie 2010 en de gewijzigde 
begroting 2010 aan de orde. Deze verschillen zijn uitgebreid in de diverse 
programma’s in hoofdstuk 2 opgenomen. Ten behoeve van de inzichtelijkheid zijn 
afwijkingen groter dan € 25.000 nogmaals aangehaald. Hierbij worden ontwikkelingen 
die zowel aan de lastenzijde, de batenzijde en de reserves afwijken gesaldeerd. 
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de belangrijkste afwijkingen die 
hebben geleid tot een positieve ontwikkeling van het rekeningsresultaat met € 234.000  
t.o.v. de tweede bestuursrapportage 2010.  
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 Afwijkingen werkelijk -/- begroot   
 Bedragen x € 1.000 Programma I / S Afwijking
 Saldo kosten herindeling 1  80N
 Inhuur surveillant 2  25V
 Onderhoud trottoirs/calamiteiten 3  96N
 Uitbesteed werk strooien 3  115N
 Rotonde Broeckland 3  363V
 Regionaal Historisch Centrum 5  79V
 Breedtesport 5  26V
 Openbaar toilet centrum 5  40V
 Kikkerfort  toegangsgelden 5  43V
 Diverse activiteiten 5  60V
 Afrekening IASZ 6  32V
 Hulp bij de huishouding 7  63V
 Diverse activiteiten 7  80V
 Vergoeding glas 8  74V
 Structuurvisie ontwikkelingsvisie 9  174V
 Bedrijfsvoering 10  172N
 Extra storting voorzieningen 10  370N
 Overige   8V
 totaal     234V
 
De afwijkingen zijn incidenteel van aard worden hieronder kort toegelicht: 
 
1.Saldo kosten herindeling     
De voorbereiding van de samenvoeging heeft ondanks de korte voorbereidingstijd 
resultaat opgeleverd. d.w.z. medewerkers zijn geplaatst, er is een begroting 2011 en 
er heeft een gedeeltelijk harmonisatie plaatsgevonden. Vanuit de budgettaire kant is  
Ca. € 80.000 niet gedekt en komt ten laste van het rekeningsaldo.    
 
2.Inhuur surveillant       
Voor het gebied Breukelen heeft in 2010 een surveillant(1fte),  dat was 1,5 fte. 
We gaan er vanuit, overeenkomstig de informatie daarover, dat er geen naheffing 
meer komt en het resterende budget vrijvalt. 
 
3. Extra onderhoud trottoirs 
Door de vorstschade was extra onderhoud aan de trottoirs noodzakelijk, bij 
amendement is het budget met € 17.000,-- bijgesteld, dat is niet voldoende geweest 
om de trottoirs in goede staat te herstellen. 
 
4.Uitbesteed werk strooien 
Door de relatief strenge en langdurige winter is de post uitbesteed werk (strooien)  
In belangrijke mate overschreden.  
 
5.Rotonde Broeckland 
De projecten Rotonde Broekland, en andere projecten zijn in 2010 gedeeltelijk tot 
uitvoering gekomen. In 2011  zal de uitvoering verder worden afgerond. Financieel 
gezien moet er dan een onttrekking aan de algemene reserve plaatsvinden om de 
uitvoering te bekostigen, overeenkomstig de oorspronkelijke raming.   
 
6.RHC 
Betreft de kapitaallasten van het RHC Regionaal Historisch Centrum), deze zijn in 
totaliteit toegelicht.  
 
7.Breedtesport 
In 2010 zijn op dit onderdeel geen activiteiten ontwikkeld. Het overgebleven budget 
valt vrij in het rekeningsaldo.  
 
8.Openbaar toilet centrum 
Het plan voor het openbaar toilet in het centrum is nog niet uitgevoerd. Het budget is 
maakte onderdeel uit van aanvullende voorstellen voor nieuw beleid bij de begroting 
2010, maar is in 2010 nog niet tot uitvoering gekomen.   
 
9.Kikkerfort toegangsgelden  
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In de tweede bestuursrapportage werd een nadelig effect ingeschat op de inkomsten 
van het zwembad door de effecten van de renovatie. Door publiciteit etc. is het 
negatieve effect er niet geweest en is er een positief resultaat geboekt van ca.  
€ 43.000. 
 
10.Diverse activiteiten 
De exploitatie van de Sporthal Kockengen, de Stinzenhal, De Danne, en de post 
natuurbeschermingposten zijn wat ontvangen huur en energie betreft onderschreden.       

 
11.Afrekening IASZ (Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken) 
De afrekening IASZ is per abuis bijgeraamd in 2010, in werkelijkheid is daardoor een 
voordeel ontstaan ten opzichte van de raming (aanname).   

 
12.Hulp bij huishouding   
In 2010 is de werkelijke vraag achtergebleven bij de verwachting, voor het jaar 2010 
betekent dat een incidenteel voordeel van € 63.000.  

 
13.Diverse activiteiten     
Wat betreft de posten Jeugdgezondheidszorg, Jeugd- en jongerenwerk, 
huishoudelijke verzorging zijn meerdere onderdelen onderschreden, het betreft 
voornamelijk uitvoeringskosten, nieuwjaarsfeest en voorzieningen voor jongeren en bij 
de huishoudelijke verzorging gaat het om hulp in natura (hulp bij de organisatie van 
het huishouden). De werkelijke zorgvraag is achtergebleven bij de raming.   

 
14.Vergoeding glas      
Voor de inzameling van afval/glas ontvangen de gemeente Breukelen van Nedvang 
geld terug. In de tweede Berap ingeschat op € 12.000. In werkelijkheid is de 
vergoeding € 85.000 geworden.    

 
15.Structuurvisie/ontwikkelingsvisie  
De structuurvisie zelf is afgerond, maar een uitwerking van deze visie is de 
planontwikkeling voor de Hazeslinger. Daar is de gemeente nog mee bezig, waardoor 
het resterende budget in 2011 nodig zal zijn. 
In september 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ruimtelijke visie van 
Nyenrode en deze vrijgegeven voor inspraak. De inspraakreacties moeten nog 
worden verwerkt in deze visie. Daarnaast is verzocht om een aanvullend 
verkeersonderzoek te laten uitvoeren. Het resterende budget zal dus in 2011 
benodigd zijn.  

 
16.Bedrijfsvoering 
Op de kostenplaatsen worden naast de rente en afschrijvingskosten ook de 
bedrijfsvoeringskosten verantwoord. Naast salariskosten (incl. inhuur) gaat het ook om 
Administratiekosten, automatisering, huisvestingskosten en vervoerskosten. 
In programma is 10 is dit toegelicht.  
 
17.Extra storting voorzieningen 
De voorzieningen onderhoud gemeente eigendommen en de voorzieningen 
onderhoud sportvelden hadden per 31 december 2010 een negatieve stand. Volgens 
de BBV is een negatieve stand van een voorziening niet geoorloofd. In totaliteit is 
daarom ten laste van de exploitatie 2010 een extra storting van in totaliteit afgerond   
€ 370.000 (258.000 + 112.000) verricht om de negatieve stand op te heffen.   
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Resultaatbestemming 
Het saldo na resultaatbestemming 2010 komt uit op een voordeel van € 100.000. Dit 
is het saldo na de verwerking van de mutaties in de reserves waarover de raad reeds 
besloten heeft, zie hiervoor het overzicht van de reserves in de toelichting op de 
balans onder de passiva. 
 
Bij de bestemming van het rekeningresultaat gaat het in de eerste plaats om een 
aantal mutaties waar toe de raad heeft besloten. 
Daarnaast zijn er verschillende projecten waar de raad van de gemeente Breukelen in 
2010 een besluit over heeft genomen en waarvan de uitvoering grotendeels in 2011 
plaatsvindt.  
 
De bestemming van het resultaat zal worden meegenomen in de besluitvorming over 
de programmarekening 2010.  
 
 
 Resultaatbestemming 2010 Bedrag
 Bedragen x € 1.000 
  Resultaat jaarrekening 2010 100
     
Af Bestemming nog uit te voeren werkzaamheden etc:  
   
   
 Afvalstoffenheffing -174
   
  Totaal resultaat 2010  -74
   
 
Toelichting op bestemming rekeningresultaat 2010 (bestaand beleid): 
 
 
Korting tarief ASH 2010 
Bij raadsbesluit d.d. 24 november 2009 is besloten het tarief Afvalstoffenheffing voor 
2010 eenmalige te verlagen met 12,5%. In 2010 is er sprake van een overdekking van 
ca € 174.000 voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten. 
Voorgesteld wordt het overschot te storten in de egalisatiereserve.     
 
Het uiteindelijke resultaat 74.000 negatief wordt gedekt uit de algemene reserve. 
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3.5. Balans  
 
In onderstaand overzicht treft u de balans per 31 december 2010 aan. In paragraaf 
3.6 is een toelichting opgenomen ter nadere onderbouwing.  
 

Balans per 31-12 Activa Activa  Passiva Passiva
(bedragen x € 1.000) 2010 2009  2010 2009

          

Vaste activa  

 Eigen 
vermogen    

Immateriële vaste activa  0 Reserves 21.905 23.509

Materiele vaste activa 37.041 36.336 Rekeningsaldo 100 927

 -met economische nut 29.522 29.395      

 -met maatschappelijke nut 7.520 6.942 Voorzieningen 2.555 5.478

Financiële vaste activa 11.936 14.276
Langlopende 
schulden 17.633 18.361

         

Vlottende activa   
Vlottende 
passiva    

Voorraden 389 303
Netto vlottende 
schulden 11.106 8.187

Vorderingen 2.685 744
Overlopende 
passiva 709 1433

Liquide middelen 65 4332      

Overlopende activa 1.892 1.902      

         

Totaal activa 54.008 57.895 Totaal passiva 54.008 57.895
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ACTIVA 
 
Materiële vaste activa met economisch nut 
De materiële vaste activa met economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan 
de mogelijkheid middelen te verwerven (bijvoorbeeld door heffingen) en / of die 
verhandelbaar zijn. Het verloop per categorie kan als volgt worden weergegeven: 
 

  Boekwaarde   Des- Storting in  Boekwaarde 

MVA Economisch nut 1-jan-2010 Investering investering
reserve 
afschrijvingen Afschrijving 31-dec-2010 

Gronden en terreinen 
 

250                       250 

Bedrijfsgebouwen 
 

21.054 
 

2.051 
 

43   
 

907             22.155 

Grond- weg- en waterbouwkundige werken 
 

5.976 
 

157    
 

293               5.839 

Vervoermiddelen 
 

476 
 

35 
 

437   
 

6                    68 

Machines, apparaten en installaties 
 

288 
 

64 
 

201   
 

22                  129 

Overige materiële vaste activa 
 

1.351 
 

20 
 

113   
 

179               1.080 

Totaal 
 

29.395 
 

2.328 
 

794                        -  
 

1.408             29.522 
 
 
De investeringen over 2010 hebben voornamelijk betrekking op: 
Willbrordus renovatie oudbouw, Broeckland college uitbreiding, Zwembad Kikkerfort  
 
De investeringen in het materiaal van de brandweer zijn per 1 januari 2010 
overgenomen door de Veiligheids Regio Utrecht. 
 
 
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut 
De materiële vaste activa met maatschappelijk nut heeft betrekking op investeringen 
in de openbare ruimte welke voor de gemeente van groot belang zijn, maar niet 
verhandelbaar zijn en waarvoor ook geen heffing of anderszins inkomsten verkregen 
worden. Het verloop per categorie kan als volgt worden weergegeven: 
 

  Boekwaarde   Des- Bijdragen   Boekwaarde 
MVA Maatschappelijk nut 1-jan-2010 Investering investering derden Afschrijving 31-dec-2010 

Gronden en terreinen 
 

4.819 
 

378     
 

5.197 

Grond- weg- en waterbouwkundige werken 
 

2.093 
 

428    
 

226 
 

2.296 

Overige materiële vaste activa 
 

30     
 

3 
 

27 

         

Totaal 
 

6.942 
 

807                    -                         -  
 

229 
 

7.520 
 
 
De toename van de investeringen bij gronden en terreinen wordt veroorzaakt door 
investeringen en rentebijschrijving t.b.v. het Centrumplan. Bij grond- weg- en 
waterbouwkundige werken  betreft het met name een investering in de beschoeiing 
Heycop/Bijleveld, Herinrichting Straatweg/Hazeslinger/Heycoplaan 
 
 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen en verstrekte langlopende 
geldleningen, de laatste categorie met name in het kader van de financiering van de 
woningbouw.  
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De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen bestaan uit: 
 
  
Aandelen Vitens (voorheen Hydron)  13.798  stuks á € 1,- 14
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 10.803 stuks á € 2,27 (ƒ 5,-) 25
Aandelen BV MAB  18
Totaal (*)  57
 
(*) Het totaal van de kapitaalverstrekkingen wijkt door afrondingen af van de specificatie. 
 
 

  Boekwaarde   Afschrijving / Boekwaarde 

Financiële vaste activa 1-jan-2010 Vermeerdering Aflossing 31-dec-2010 

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 56     56

Leningen aan woningbouwcorporaties 9.115   2.232 6.882

Overige langlopende leningen 5.106 13 121 4.997

Totaal 14.276 13 2.353 11.936
 
Voorraden 
 

  Boekwaarde Mutaties Boekwaarde 

Voorraden 1-jan-2010   31-dec-2010 

Handelsgoederen 
 

1 
  

0-                      1 

Onderhanden werk 
 

302 
  

86                   388 

      

Totaal 
 

302 
  

86                   388 
 
De voorraad handelsgoederen betreft de voorraad van de afdeling burgerzaken. 
De onderhanden werkvoorraad betreft de gemaakte kosten van het project  
“4e kwadrant Kockengen”. 
 
Vorderingen 
 
  Boekwaarde   Boekwaarde 

Vorderingen 1-jan-2010 Mutaties 31-dec-2010 

Vorderingen op openbare lichamen 
 

28-
  

462                   434 

Overige vorderingen 
 

982 
  

1.480                2.461 

Voorziening dubieuze debiteuren 
 

209-
  

0-                 210-

Totaal 
 

744 
  

1.941                2.685 
 
Liquide middelen 
 
  Boekwaarde   Boekwaarde 
Liquide middelen 1-jan-2010 Mutaties 31-dec-2010 

Kas 
 

4 
  

0-                      4 

Bank 
 

290 
  

229-                    61 

Diversen 
 

4.039 
  

4.039-  
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Totaal 
 

4.332 
  

4.268-                    65 
 
 
Overlopende activa 
 
Overlopende activa    

    
    
Aangifte BCF  1.892  
Aangifte BTW  0  
Diversen  0  
Totaal  1.892  
    
 
PASSIVA 
 
Reserves 
Reserves vormen samen met het jaarresultaat het eigen vermogen van de gemeente. 
 

Reserves stand stand           Toevoegingen Onttrekking Stand 
  31-dec-2009 31-dec-2009       31-dec-2010 
  voor resultaat na resultaat Rente overig     
    bestemming         
Algemene reserve: 
Algemene reserve 8.142 9.068   396 2.121 7.343
Bestemmingsreserves: 
Algemene reserve afschrijvingen 4.026 4.026     202 3.823
Reserve rioleringen (t.b.v. investeringen) 2.014 2.014   23 329 1.708
Reserve algemene woningbouwdoeleinden 1.648 1.648     704 944
Overige Bestemmingsreserves: 
Reserve Centrumplan 5.400 5.400 244     5.644
Reserve Corridor 196 196     118 78
Reserve bestemmingsplannen 259 259     30 229
Reserve minima 202 202       202
Reserve gemeentelijk kunstbezit 44 44       44
Reserve Hazeslinger schoon en zuinig 500 500       500
Reserve egalisatie BTW compensatiefonds  510 510     113 397
Reserve grondbedrijf 140 140       140
Reserve monumenten 93 93   40 10 123
Reserve implementatie digitale dienstverlening             
Vernieuwingsreserve 47 47     12 35
Reserve handhaving bouwregelgeving 39 39       39
Reserve renovatie hoofdveld Kockengen       256   256
Reserve  bedrijfsvoering 187 187       187
Reserve wijkgericht werken             
Reserve integrale veiligheid 62 62       62
Reserve gemeentewerf Kockengen       150   150
Totaal 23.241 24.436 244 865 3.640 21.905

 
 
Verschil eindstand 2009 en beginstand 2010 
Het verschil tussen de stand per 31 december 2009 en 1 januari 2010 betreft de 
resultaatbestemming 2009 van € 927.222 
  
De reserves met een stand groter dan € 1 mln. worden hieronder kort toegelicht. 
 
 Algemene reserve 
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De algemene reserve fungeert als buffer voor het opvangen van mogelijke tekorten.  
 
Algemene reserve afschrijvingen 
Deze bestemmingsreserve is ingesteld ter dekking van een gedeelte van de 
afschrijving van bepaalde investeringen waarvan de kapitaallasten niet op de 
exploitatie behoren te drukken. De onttrekking 2010 heeft betrekking op de 
afschrijvingslasten 2010 van deze investeringen.  
 

Reserve riolering 

Ingevolge de BBV regelgeving is de reserve rioleringen gesplitst in een voorziening 

riolering en een reserve riolering. Het betreft een bestemmingsreserve ter dekking van 

de kapitaallasten riolering in het buitengebied. 

 

Reserve algemene woningbouwdoeleinden 
Het betreft een bestemmingsreserve ter financiering van uitgaven in het kader van de 
volkshuisvesting.   
 
Reserve centrumplan 
Het betreft een bestemmingsreserve ter financiering van de kosten van het 
Centrumplan.  Over 2010 is aan de reserve rente toegerekend.  
 
Voorzieningen 
Voorzieningen zijn middelen die bestemd zijn voor dekking van risico’s, verplichtingen 
en verliezen in de toekomst voor zover de omvang daarvan redelijkerwijze is in te 
schatten.  

Voorzieningen Stand Stand   Toevoegingen Onttrekkingen Stand 
  31-dec-2009 31-dec-2009       31-dec-2010 
  voor resultaat na resultaaat         
Voorziening pensioenfonds wethouders 192 192     40 153
Voorziening onderh. gem. eigendommen 92 92   858 950   
Voorziening wegen 1.141 1.141   689 502 1.327
Voorziening Broklede 3.060           
Voorziening onderh. buitenkant 
schoolgebouwen 473 473   136 81 528
Voorziening onderhoud sportvelden 155 155   228 382   
Voorziening riolering 364 364   182   547

  5.478 2.418   2.093 1.956 2.555
 
 
De voorzieningen met een stand groter dan € 1 mln. worden hieronder kort toegelicht. 
 
3. Voorziening wegen 
Deze voorziening heeft ten doel een gelijkmatige verdeling van de lasten 
voortvloeiende uit het onderhoud van de wegen (incl. overlagingen van asfaltwegen) 
en de uitvoering van het fietspadenplan te bewerkstelligen. De toevoegingen in de 
voorziening hebben plaatsgevonden cf. de normbedragen, ten laste van de exploitatie.  
 
 
Langlopende schulden 
 

  Boekwaarde     Boekwaarde 
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Langlopende schulden 1-jan-2010 Vermeerdering Aflossing 31-dec-2010 

Onderh. leningen van binnenlandse banken 18.271 7.500 8.216 17.555

Waarborgsommen 90 8 19 79

Totaal 18.361 7.508 8.236 17.633
 
 
Voor een specificatie van de onderhandse leningen wordt verwezen naar de treasury 
paragraaf (4.4.4) 
 
Netto vlottende schulden 
 

  Boekwaarde   Boekwaarde
Netto vlottende schulden 1-jan-2010 Mutaties 31-dec-2010
Kasgeldleningen 3.500 -500 3.000

Bank   5.100 5.100

Overige schulden 4.687 -1.681 3.006

Totaal 8.187 2.919 11.106
 
 
 
Overlopende passiva 
 

Overlopende passiva stand Toevoegingen Onttrekkingen stand Toevoegingen Onttrekkingen stand 

  1-jan-2009 2009 2009 
31-dec-
2009 2010 2010 

31-dec-
2010 

                
Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing (ISV) 588   15 573 69 429 212
Wet Werk en Bijstand werkdeel 136   136 0     0
Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs (WEB) 63   63 0     0
Wet Inburgering Nieuwkomers 
(WIN) 210     210     210
Breedtesport 32   32 0     0
Buurthuiskamers 14 14 14 14   14 0
Kleine kernen    117   117   117 0
Brede doeluitkering Centra voor 
Jeugd en Gezin 4   4 0     0
Schuldhulpverlening (SHV)   3   3 13 3 13
Participatiebudget   206 136 70 127 103 94
Stimulering Lokale 
Klimaatinitiatieven (SLOK)         29   29
Zelfbediening voetpont 
Joostendam         67   67
Geluidbelastingkaart         69   69
Diverse overige posten 7 441   448   433 15
                
  1.052 780 399 1.433 374 1.098 709

 
 
* i.v.m. een wijziging van de BBV voorschriften zijn bovengenoemde posten 
overgebracht naar de overlopende passiva. In voorgaande jaren werden 
bovengenoemde posten op de balans opgenomen o.a. bij crediteuren, voorzieningen. 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Gewaarborgde geldleningen 
De stand van de gewaarborgde geldleningen per 31 december 2010 bedraagt € 59 
mln. Het gaat hier met name om geldleningen van woningbouwverenigingen. 
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4.  Paragrafen 
 

In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot een aantal 
beheersmatige aspecten. De paragrafen beogen, steeds vanuit een ander perspectief,  
het inzicht in de (financiële) positie van onze gemeente te vergroten. Ze moeten dan 
ook worden gezien als een dwarsdoorsnede van de begroting. 
 
Achtereenvolgens worden de volgende paragrafen behandeld: 
 

- Lokale lasten (§ 4.1); 
- Risicomanagement en weerstandsvermogen (§ 4.2); 
- Onderhoud kapitaalgoederen (§ 4.3); 
- Financiering en treasury (§ 4.4); 
- Bedrijfsvoering (§ 4.5); 
- Verbonden partijen (§ 4.6); 
- Grondbeleid (§ 4.7). 

 
De paragrafen zijn een wettelijk verplicht onderdeel van de programmabegroting en 
ook de inhoud van de paragrafen ligt grotendeels vast. 
 
 

4.1 Lokale lasten 
 
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). 

Deze paragraaf lokale lasten heeft betrekking op beide categorieën 
 
Ongebonden lokale lasten (zoals OZB, hondenbelasting en precariobelasting) worden 
tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat de opbrengst lost 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.  
  
4.1.1. Beleid ten aanzien van lokale belastingen en heffingen 
De tarieven van de belastingen en overige heffingen worden in principe verhoogd met 
het te verwachten inflatiepercentage. Dit percentage bedraagt voor 2010 0,5%. 
Hiervan wordt alleen afgeweken op basis van specifiek beleid. 
 
Verder geldt als uitgangspunt dat de tarieven voor de gemeentelijke dienstverlening 
(de gebonden heffingen) 100% kostendekkend zijn. Verhoging blijft achterwege indien 
de huidige tarieven aantoonbaar op kostprijsniveau liggen. 
 
In deze paragraaf treft u de tarieven aan voor de belangrijkste belastingen en 
heffingen.  
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4.1.2. Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten 
 
De belastingopbrengsten zijn voor 2010: 
 

Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten Rekening Begroting Rekening Stijging 
 (bedragen x € 1.000) 2009 2010* 2010  
        
Algemene belastingen (ongebonden)      
(On)roerende zaakbelasting (OZB) 2.209  2.264  2.261 -3 
Roerende zaakbelasting 6 5 5 0 
Hondenbelasting 60 62 62 0 
Toeristenbelasting 118 122 91 -31 
Woonforensenbelasting 105 105 106 1 
Parkeerbelasting 188 167 198 31 
Precariobelasting 22 21 20 -1 
Totaal algemene belastingen 2.708 2.746 2.743 -3 
     
     
Heffingen (gebonden)     
Rioolrechten 1.064 1.088 1.095 7 
Afvalstoffenheffing 1.643 1.422 1.409 -13 
Leges burgerzaken 198 166 182 16 
Leges bouwvergunningen 486 270 309 39 
Leges brandweer 0 0 0 0 
Leges milieubeheer 14 7 7 0 
Lijkbezorgings- en begrafenisrechten 161 136 165 29 
Marktgelden 24 23 23 0 
Bruggeld 8 9 9 0 
Totaal heffingen 3.598 3.121 3.199 78 
     
Totaal generaal 6.306 5.867 5.942 75 
     

*Bijgestelde begroting 2010 
 
 (On)roerende zaakbelasting 
De onroerende zaakbelasting (OZB) wordt geheven op basis van de waarde van 
onroerende zaken. Deze waarde wordt op basis van de Wet Waardering Onroerende 
Zaken (Wet WOZ) bepaald. De WOZ- waarde is de basis voor de berekening van de 
opbrengst. Bij het bepalen van de opbrengst wordt rekening gehouden met het 
inflatiepercentage, de verwachte verminderingen in de loop van het jaar en de begrote 
areaaluitbreiding. Het tarief is een percentage van de heffingsmaatstaf en wordt in de 
verordening vermeld.       
In de tweede bestuursrapportage 2010 is de opbrengst bijgesteld op basis van de 
laatst bekende gegevens.  
 
Hondenbelasting 
De hondenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt 
aan de algemene middelen. 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. De inkomsten hondenbelasting 
zijn in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden algemene middelen en hoeven 
niet specifiek gebruikt te worden voor bijvoorbeeld het opruimen van hondenpoep. Met 
algemene en incidentele controles is het hondenbestand bijgehouden. 
 
Toeristenbelasting 
De toeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf binnen de gemeente 
door personen die niet woonachtig zijn in de gemeente. Degene die gelegenheid tot 
verblijf biedt is aangemerkt als belastingplichtige. 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 
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houden. In Breukelen is deze belasting met name geheven bij de recreatieobjecten 
aan de Scheendijk. De tarieven in 2010 zijn overeenkomstig de OZB tarieven 
verhoogd met de inflatie (0,5%) en overeenkomstig de OZB is het tarief 
uitgedrukt in een percentage van de heffingsmaatstaf. 
 
Parkeerbelasting 
De parkeerbelasting is geheven ten behoeve van parkeerregulering. De  
automaattarieven voor 2010 zijn niet verhoogd in verband met de inworp in het  
apparaat. 
 
Precariobelasting 
De precariobelasting kan worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op 
of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Precario is onder 
andere geheven voor terrassen op gemeentegrond en voor reclameborden op straten 
en pleinen. 
 
Rioolheffing 
Op 1 januari 2008 is de wet verankering bekostiging gemeentelijke watertaken in 
werking getreden. Dat houdt o.a. in dat met ingang van 2010 een nieuwe verbrede 
rioolheffing wordt ingevoerd. Wij hebben er voor gekozen alle kosten via één heffing te 
verhalen. 
De kosten die worden gemaakt voor het in stand houden en het beheren van het 
gemeentelijke rioleringsstelsel kunnen worden verhaald op de gebruikers van dat 
rioleringsstelsel. In Breukelen is gekozen voor een heffing die bestaat uit een vast 
bedrag per aansluiting en daarnaast afhankelijk is gesteld van het waterverbruik. 
Vanwege de uitvoerbaarheid van de regeling is hierbij gekozen voor staffels.  
 
In 2008 is het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) vastgesteld en besloten 
om gedurende de planperiode (2008) het rioolrecht telkens met 2% boven de inflatie 
te laten toenemen. Uitgangspunt in het GRP Breukelen 2008-2012 is een 
kostendekkende rioolheffing. 
 
Afvalstoffenheffing 
De afvalstoffenheffing is geheven wanneer de gemeente ten minste eenmaal 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 is kostendekkend voor het ophalen en het 
verwerken van huishoudelijk afval, niet zijnde bedrijfsafval.  
 
Leges burgerzaken 
De leges burgerzaken worden geheven voor gemeentelijke dienstverlening bij 
bijvoorbeeld het voltrekken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap of voor 
het verstrekken van uitreksels uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). 
Daarnaast omvatten de leges burgerzaken de tarieven voor het verstrekken van o.a. 
reisdocumenten en rijbewijzen.  
 
Leges bouwvergunningen 
De legesbouwvergunningen worden geheven voor het afgeven van vergunningen voor 
bouwplannen. Met ingang van 1 oktober 2010 is dit opgenomen in de WABO 
vergunning (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). 
  
Leges brandweer  
In 2010 is geen brandweerleges ontvangen.   
 
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. 
 
Lijkbezorging- en begrafenisrechten 
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Voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente 
verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats is een vergoeding 
gevraagd. Belastingplichtig is degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van 
wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken en 
inrichtingen gebruik maakt.  
 
Marktgelden 
Voor het innemen van standplaatsen op de voor het houden van wekelijkse 
warenmarkten bestemde terreinen heeft de gemeente marktgeld gevraagd.  
 
Bruggeld 
Voor het openen van bruggen die gemeentelijk eigendom zijn of bij ons in onderhoud, 
is bruggeld gevraagd aan passerende vaartuigen. Het tarief bedraagt € 1,-- per 
passage per vaartuig per brug.  
 
 
 
4.1.3. Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen 
Als een belastingplichtige niet over of over te weinig financiële middelen beschikt om 
de belastingaanslag te voldoen, kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden 
kwijtschelding verlenen. Onze gemeente voert een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid, 
dat blijkt uit het feit dat: 

- Voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen de “kosten van 
bestaan” worden gesteld op 100% van de bijstandsnorm. 

- Het maximale vrijgestelde vermogen, waarmee men in aanmerking kan 
komen voor kwijtschelding is verhoogd ten opzichte van de 
Uitvoeringsregeling tot de norm in de Wet Werk en Bijstand.  

- Mensen met een hogere aflossingsverplichting dan volgens de 
Uitvoeringsregeling is toegestaan, nog steeds voor kwijtschelding in 
aanmerking kunnen komen. 

 
Kwijtschelding wordt verleend aan natuurlijke personen, die geen bedrijf voeren of een 
zelfstandig beroep uitoefenen. Kwijtschelding wordt slechts verleend voor de OZB, de 
afvalstoffenheffing en de rioolrechten (bij een waterverbruik minder dan 300 m³ per 
jaar) van de hoofdwoning. 
 
Kostendekkendheid tarieven 
De tarieven die we in rekening brengen zijn niet allemaal kostendekkend. De 
kostendekkendheid van de belangrijkste tarieven is als volgt: 
 

Kostendekkendheid tarieven Rekening Begroting Rekening 
 2009 2010 2010 
    
Rioolrechten 100% 100% 78% 
Afvalstoffenheffing 109% 100% 112%* 
Leges burgerzaken 92% 60% 58% 
Leges bouwvergunningen 68% 60% 35% 
Lijkbezorging- en begrafenisrechten 91% 77% 91% 
    

 
* Het overschot  wordt  gestort in de egalisatiereserve 
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4.2   Weerstandsvermogen 
 
Deze paragraaf behandelt de weerstandscapaciteit van de gemeente in relatie tot de 
risico’s die de gemeente loopt. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: al die 
elementen waarmee eventuele tegenvallers bekostigd kunnen worden. Feitelijk is de 
paragraaf weerstandsvermogen een verder ontwikkelde risicoparagraaf.  
 
4.2.1. Risico’s 
In deze paragraaf worden actuele risico’s beschreven. De relevante risico’s voor het 
weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet zijn ondervangen. Reguliere risico’s die 
zich regelmatig voordoen en die vrij goed meetbaar zijn, maken geen deel uit van 
deze paragraaf. 
Voor deze risico’s kunnen verzekeringen worden afgesloten, voorzieningen worden 
gevormd of extra middelen (budget) worden toegekend. Het gaat in deze paragraaf 
alleen om relevante risico’s ofwel risico’s die van materieel belang zijn.  Per risico is 
een inschatting gemaakt van de maximale schade en de kans dat iets zich voordoet. 
 
CAO 
De gemeente kan een beperkte invloed uitoefenen de ontwikkelingen die zich 
voltrekken via de CAO. De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt van 1 juni tot 
1 juni 2011. In de begroting 2010 is deze cao verwekt. In 2010 heeft het risico zich 
niet voorgedaan. 
 
Gemeenschappelijke regelingen 
Op gemeenschappelijke regelingen hebben wij beperkte invloed, zoals ook blijkt uit de 
paragraaf verbonden partijen. Alle ontwikkelingen die op dit moment bekend zijn, zijn 
in deze begroting verwerkt. Op ontwikkelingen die zich gedurende het jaar afspelen 
kunnen wij gezien de stemverhoudingen maar beperkte invloed uitoefenen. 
In 2010 hebben de risico’s zich niet voorgedaan. 
 
Continuïteit gemeentelijke dienstverlening 
Voor een aantal cruciale functies is binnen de gemeente Breukelen slechts één 
functionaris goed ingewerkt. Bij onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of ontslag 
kan het nodig zijn om tijdelijke extern personeel in te huren.  
Het risico heeft zich in 2010 niet voorgedaan. 
 
Open eindregelingen 
In de begroting zijn ramingen opgenomen waarvan de lasten niet beïnvloedbaar zijn, 
omdat ze voortkomen uit bestaande regelgeving. Het betreft hier met name de 
verordeningen leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.  
In 2010 zijn de risico’s verwerkt in de jaarrekening 
 
Wet Werk en Bijstand (WWB) 
Naast meer verantwoordelijkheden op het gebied van re-integratie legt de WWB ook 
een groot financieel risico bij de gemeente neer, afhankelijk van het aantal 
uitkeringsgerechtigden. In de afgelopen jaren heeft de rijksfinanciering de stijging van 
het aantal uitkeringsgerechtigden niet volledig gecompenseerd. Gezien de 
economische recessie (toename werkloosheid) is het risico toegenomen.  
In 2010 is het financiële risico afgedekt in de begroting en jaarrekening. 
 
De Uitvoeringskosten van de IASZ (Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken)  
Indien het aantal bijstandsgerechtigden meer stijgt dan wordt begroot, zullen ook de 
kosten voor de uitvoering IASZ toenemen. 
In 2010 is het risico afgedekt in de jaarrekening. 
 
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 
Onze belangrijkste inkomstenbron, de algemene uitkering uit het gemeentefonds, is 
een onzekere factor in de begroting. Regelmatig sluist het rijk bezuinigingen en 
efficiency kortingen via het gemeentefonds door. In 2010 is het financieringstekort van 



Programmarekening 2010 Gemeente Breukelen 72

het rijk en de werkloosheid op. Het is nog niet bekend is het hoe het rijk deze 
problematiek gaat oplossen.  
 
Hypothecaire geldleningen ambtenaren 
Voor personeel van onze gemeente geldt de verordening “Financiering- en 
garantieregeling eigenwoningbezit 1997”.  Deze regeling levert ons een renterisico op. 
Een stijgende marktrente kan voor de gemeente nadelig uitpakken.  
In 2010 heeft het risico zich niet voorgedaan. 
 
Garanties 
De gemeente garandeert diverse leningen aan met name woningbouwverenigingen. 
Dit brengt een zeker risico met zich mee. Het gewaarborgde bedrag bedroeg per  
ultimo 2.010 € 52,7 mln. In 2010 heeft het risico zich niet voorgedaan. 
 
Herindeling  
De gemeente Breukelen is onderdeel van het herindelingproces met de gemeenten 
Loenen en Maarssen. De gevolgen van de herindeling leveren nog een aantal 
onzekerheden op. De kosten van de herindeling zijn in 2010 binnen de budgetten voor  
opgevangen. 
 
4.2.2. Weerstandscapaciteit 
De bronnen van de gemeente Breukelen om financiële tegenvallers ten gevolge van 
relevante risico’s te kunnen ondervangen (verzamelterm: weerstandscapaciteit) 
bevinden zich enerzijds in de exploitatiesfeer (onvoorzien en stelposten) en anderzijds 
in de balanssfeer (de reservepositie). 
Daarnaast wordt een verzekeringsportefeuille beheerd ter dekking van mogelijke 
schade uit overige onzekere voorvallen. Ten slotte kan de onbenutte 
belastingcapaciteit tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. 
 
Onvoorzien en stelposten 
In de exploitatiesfeer is structureel een post ‘Onvoorzien’ opgenomen van € 75.000 In 
de stelpostensfeer is bufferruimte opgenomen in de post ‘nieuw beleid’ van in totaal  
€100.000. In 2010 zijn de beschikbare budgetten geheel besteed. 
 
Reservepositie 
Voorzieningen worden gevormd om bekende en kwantificeerbare risico’s te dekken. 
Reserves daarentegen kunnen worden ingezet als algemene buffer tegen risico’s. De 
totale reservepositie van Breukelen bedraagt eind 2010 22 mln. 
De algemene reserve afschrijvingen, de reserve riolering en de reserve egalisatie BCF 
kunnen hierbij niet worden meegerekend als buffercapaciteit omdat een onttrekking 
hieraan directe consequenties voor de exploitatie heeft. Hiermee komt de totale 
weerstandscapaciteit uit reserves op € 16,1 mln.  
 
Verzekeringen 
Naast het creëren van reserves bestaat er ook de mogelijkheid om bepaalde risico’s 
te verzekeren. De gemeente doet dit onder andere op het gebied van risico’s van 
brand, ongevallen, aansprakelijkheid bij niet commerciële taken, wagenpark, 
machines en vaartuigen. Binnen deze risico’s is niet alles gedekt.  
Daarnaast neemt de claimbewustheid van burgers en bedrijven de afgelopen jaren 
merkbaar toe. Men is sneller geneigd om te proberen de schuldvraag bij ondervonden 
hinder of schade bij overheden te leggen.  
Gebleken is dat in de exploitatiebegroting voldoende was geraamd om aan claims en 
eigen risico’s te kunnen voldoen. 
 
Onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt ca. € 1,4 mln.    
 
4.2.3. Weerstandsvermogen (conclusie)   
Het weerstandsvermogen van de gemeente Breukelen is voldoende. Daarbij is 
meegewogen dat het risico van afgegeven garanties als zeer beperkt wordt ingeschat 
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gezien de solvabiliteit van het grootste deel van de leningen. Daarnaast is de 
verhouding tussen weerstandscapaciteit en de totale lasten van de exploitatie ruim 
voldoende ca. 44%.  
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4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Breukelen heeft ongeveer 171 ha. aan openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten 
vinden plaats zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen 
nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van 
de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het 
voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.  
 
4.3.1. Openbaar groen 
De totale oppervlakte openbaar groen in de gemeente Breukelen bedraagt ca. 28,2 
ha., waarvan ca. 9,4 ha. plantsoenen en ca. 18,8 ha. gras. 
Aan de inrichting en het onderhoud van het openbare groen ligt het 
beheersprogramma Openbaar Groen ten grondslag dat op 29 september 2009  door 
de raad is vastgesteld. De uitgangspunten voor het beheersprogramma zijn: 

- De inrichting van het groen dient doelmatig te zijn, gericht op een 
arbeidsextensief onderhoud; 

- Voor het onderhoud van het groen mag slechts in zeer beperkte mate gebruik 
worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen; 

- Het onderhoudsniveau dient van dusdanige aard te zijn dat steeds van een 
aannemelijk beeld sprake is. 

 
Om het gewenste onderhoudsniveau te bereiken wordt bij het opstellen van de 
begroting rekening gehouden met de volgende aspecten: 

- Het onderhoud vindt plaats gedurende het gehele jaar, met een intensivering 
gedurende groeiperiode van de gewassen tussen 1 maart en 1 november; 

- Binnen de onderhoudsperiode worden de plantsoenen 8 x geschoffeld of, 
waar expliciet van een arbeidsextensief onderhoud sprake is, 2 x uitgemaaid; 

- Binnen de onderhoudsperiode worden de gazons 26 x gemaaid of, waar 
expliciet van een arbeidsextensief onderhoud sprake is, 2 x  of 8 x; 

 
4.3.2. Meerjaren onderhoud  wegen 
Voor het onderhoud van wegen liggen de meerjaren onderhoudsschema ten 
grondslag, die jaarlijks worden geactualiseerd. Dit geschiedt na een visuele inspectie 
in het voorjaar, teneinde de eventuele winterschade in het herstelprogramma te 
kunnen opnemen.  
 
De gemeente Breukelen beheert ca. 82,8 ha. wegen met een totale lengte van 124,8 
km. Hiervan ligt ca. 32,1 ha. (71,0 km) buiten de bebouwde kom en 50,7 ha. (53,8km) 
binnen de bebouwde kom. De totale oppervlakte te onderhouden wegbermen 
bedraagt 48,7 ha., waarvan 4,3 ha. is gelegen binnen de bebouwde kom. 
De lengte van de te onderhouden (halve) bermsloten bedraagt ca. 81 km (oppervlakte 
ca. 14 ha.) 
 
Het beleid ten aanzien van het onderhoud wegen is vastgelegd in het 
beheersprogramma Wegen dat op 29 september 2009 door de raad is vastgesteld. 
Hierin zijn voor het onderhoud van de wegen de volgende uitgangspunten 
opgenomen: 

- Voor het onderhoud (onkruidbestrijding) mogen slechts beperkt chemische 
bestrijdingsmiddelen worden toegepast; 

- Het onderhoudsniveau dient van dusdanige aard te zijn dat steeds van een 
aannemelijk beeld sprake is; 

- Voor routes die veelvuldig door minder validen worden gebruikt gelden hoge 
eisen t.a.v. van de vlakteligging van de bestratingmaterialen. 

- Gelijktijdig met het onderhoud wordt het Fietsplan Breukelen uitgevoerd.  
 
Om het gewenste onderhoudsniveau te bereiken wordt bij het opstellen van de 
begroting rekening gehouden met de volgden aspecten: 
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- De primaire wegen binnen de bebouwde kom (categorie 1 en 2) worden 1 x in 
de 15 jaar geheel herbestraat. Voor de secundaire wegen binnen de 
bebouwde kom (woonstraten) geldt een onderhoudscyclus van 20 jaar, m.u.v. 
de kern Kockengen waar i.v.m. grotere zettingen voor deze wegen 15 jaar 
wordt aangehouden; 

- Op de primaire wegen buiten de bebouwde kom (categorie 1) wordt 1 x in 6 
jaar buitengewoon onderhoud uitgevoerd, gericht op de instandhouding van 
de weg (voegvulling, plaatselijk herstel, slijtlaag). Deze onderhoudscyclus 
bedraagt 1 x per 10 jaar voor de secundaire en tertiaire wegen (categorie 2 en 
3). Voor een deel van de secundaire en tertiaire wegen in het westelijk 
weidegebied geldt, i.v.m. de grotere zettingen de onderhoudscyclus van 
categorie 1. 

- Indien de oppervlakte textuur of het dwarsprofiel van de weg dusdanig is dat 
een oppervlaktebehandeling niet meer volstaat vindt een overlaging van de 
weg plaats. Hiertoe wordt eens in de vijf jaar een opname verricht met een 
doorkijk naar de komende 10 jaar.  

- De gemiddelde kosten van het buitengewoon onderhoud en de overlagingen 
over een planperiode van 20 jaar bepalen de hoogte van de voorziening 
wegen. Het tijdsbestek van deze 20 jaren dat als grondslag dient voor de 
begrotingen, wordt eenmaal in de vijf jaar aangepast, op grond van de 
verrichte opname.  

- Voor het meerjarenonderhoud van de bermsloten geldt als uitgangspunt dat 
deze waterwegen eenmaal in de 20 jaar uitgebaggerd worden.  

 
Bruggen 
De gemeente Breukelen heeft 40 bruggen in beheer, waarvan 7 beweegbaar. In 2009 
is aanvullend onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bruggen. Dit mede aan de 
hand van diverse landelijke publicaties waarbij duidelijk werd dat bruggen in 
Nederland lang niet altijd de gewenste kwaliteit hadden. Als resultaat hiervan is het 
onderhoud vastgelegd in het beheerprogramma Bruggen 2010- 2014 dat op 22 
december 2009 door de raad van Breukelen is vastgesteld. 
 
Vaarwegen 
Het onderhoud van de vaarwegen in Breukelen wordt verricht door derden, met 
uitzondering van de vaarweg gelegen tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal 
(Kerkvaart/Danne). Voor het beheer en onderhoud van deze vaarweg is de gemeente 
Breukelen verantwoordelijk.  
 
Openbare verlichting 
Het aantal lichtmasten langs de openbare wegen bedraagt 2.742 stuks. Deze 
lichtmasten zijn in onderhoud en eigendom van derden (leasecontract).   
 
4.3.3. Water 
De gemeente beschikt niet over een eigen waterplan.  
 
4.3.4. Riolering 
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is de neerslag van de wettelijke verplichting 
dat de gemeenten een rioleringsnota moeten hebben. Deze nota bepaalt de normen 
voor de kwaliteit van het milieu en het onderhoud. In het GRP 2008 – 2012, dat op 24 
november 2008 door de raad is vastgesteld, zijn ook de financiële consequenties in 
beeld gebracht en verwerkt in de begroting.  
 
4.3.5. Gebouwen 
Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, waaronder de scholen, vindt plaats 
volgens het meerjarenschema “onderhoud gebouwen”. Dit schema wordt jaarlijks 
geactualiseerd. 
De gemiddelde onderhoudskosten over een planperiode van 5 jaren bepalen de 
storting in de voorziening gebouwen, waardoor de kosten worden geëgaliseerd.  
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4.4 Financiering en treasury 
 
In deze paragraaf vindt u informatie over het treasury- en financieringsbeleid van de 
Gemeente Breukelen, zoals dat voortvloeit uit ons treasurystatuut en de wet 
Financiering decentrale overheden (Fido). De wijze waarop wij omgaan met 
renterisico´s, schaderisico´s en risico´s bij geldleningen zijn in deze paragraaf 
opgenomen. Daarnaast staat vermeld wat de financieringsbehoefte voor de korte en 
lange termijn is. 
 
4.4.1. Organisatie van de treasuryactiviteiten 
De treasury- en financieringsactiviteiten van de gemeente Breukelen zijn centraal 
ondergebracht bij de afdeling Financiën. Het treasurystatuut, vastgesteld in de 
raadsvergadering van 31 mei 2005  vormt het formele kader voor onze treasury- en 
financieringsactiviteiten.  
 
4.4.2. Doelstelling financieringsbeleid gemeente Breukelen 
De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn als volgt omschreven: 

- Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen 
acceptabele condities; 

- Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen 
ongewenste financiële risico´s zoals renterisico´s, koersrisico´s, kredietrisico´s 
en liquiditeitsrisico´s; 

- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het 
beheren van de geldstromen en financiële posities; 

- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido 
respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut. 

 
Onderstaand volgt een beschrijving van de manier waarop wij de verschillende 
onderdelen van het treasurybeleid hebben uitgewerkt. 
 
4.4.3. Risicobeheer 
Voor het risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten: 

- De gemeente mag leningen of garanties uit hoofde van de ´publieke taak´ 
uitsluitend verstrekken aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde 
partijen. Daarbij brengt de  afdeling Financiën vooraf advies uit over de 
financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij; 

- De gemeente kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie als 
deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het 
genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente 
karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd door de richtlijnen en 
limieten van het treasurystatuut; 

- Het gebruik van derivaten is alleen toegestaan ter beperking van financiële 
risico´s. 

 
Het risicobeheer onderscheidt renterisico´s, koersrisico´s, kredietrisico´s, interne 
liquiditeitsrisico´s en valutarisico´s. De Wet fido stelt eisen aan de kasgeldlimiet en de 
renterisiconorm om de renterisico´s te beperken. 
 
Kasgeldlimiet 
Om renterisico´s op kortlopende schulden (looptijd tot maximaal 1 jaar) te beperken 
mag de netto vlottende schuld de kasgeldlimiet niet overschrijden. Door de relatief 
lage rente van kortlopende leningen zijn deze leningen immers een aantrekkelijke 
vorm van financiering. Dit betekent echter ook dat de gemeentelijke rentelasten van 
jaar op jaar onzeker zijn en sterk kunnen variëren. Limitering van de opgenomen 
hoeveelheid kasgeld voorkomt dat de fluctuaties te groot worden. De kasgeldlimiet is 
een wettelijke norm (plafond) voor de vlottende financiering. De kasgeldlimiet is door 
het ministerie van financiën vastgesteld op 8,5 % van het begrotingstotaal. Voor de 
gemeente Breukelen betekent dit dat de kasgeldlimiet in 2010 € 2,2 miljoen bedraagt. 
In het treasurystatuut is opgenomen dat de kasgeldlimiet niet overschreden mag 
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worden. De gemeente verstrekt eenmaal per kwartaal een opgave aan de provincie 
van de gemiddelde netto vlottende schuld. In 2010 hebben we aan de norm van de 
kasgeldlimiet voldaan. 
 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm op de vaste schuld (langlopende leningen) maakt het mogelijk om 
vast te stellen of we in enig jaar grote risico´s lopen door herfinanciering van leningen 
of renteherziening van leningen. De gemeente loopt over dit financieringsvolume risico 
door onzekerheid over de rentepercentages. Bij een gelijkmatige opbouw van de 
leningenportefeuille wordt het renterisico gespreid over meerdere jaren. 
In de Wet fido is bepaald dat jaarlijks maximaal 20% van de langlopende leningen 
mag worden geherfinancierd of renteherziening mag ondergaan. De 
leningenportefeuille van de gemeente Breukelen is zo opgebouwd dat aan de 
renterisiconorm is voldaan.  De uitgangspunten van de overige genoemde risico´s zijn 
vastgelegd in ons treasurystatuut. 
 
4.4.4. Financieringsbehoefte 
 
Leningportefeuille 
Onze leningportefeuille geeft in 2010 het volgende beeld: 
 

Leningenportefeuille o/g 2010 2010 Vermeerd Aflossingen 2010 
(bedragen x € 1.000) Stand per 1 jan vermeerderi

ngen 
2010 Stand per 31 

december 
Leningen     
Breukelen algemeen (3,4%-5,99%) 9,2 10,5 5,9 13,8 
Voormalig woningbedrijf (5,62%) 3,9  0,2 3,7 
Woningbouwver. Breukelen (5,2%-5,47%) 3,7  1,5 2,2 
Woningbouwver. Kockengen (4,44%-
5,87%) 

1,4  0,5 0,9 

Waarborgsommen derden (6%) 0,1  0 0,1 
     
Totaal leningen o/g 18,3 10,5 8,1 20,7 

 
 
Financieringsbehoefte 
Bij de bepaling van de financieringsbehoefte is gekeken naar de boekwaarde van de 
investeringen, de vaste geldleningen en de reserves en voorzieningen. Dat zijn de 
belangrijkste factoren voor de bepaling van de financieringsbehoefte en het 
financieringstekort/overschot. 
In 2010 is in de financieringsbehoefte voorziening door enerzijds het aantrekken van 
kasgeldleningen en anderzijds door het aantrekken van drie langlopende leningen.   
De stijging van de financieringsbehoefte komt o.a. door de uitvoering van de projecten 
kunstgras Kockengen, de bruidschat regeling met Broklede, het programma 
onderwijshuisvesting 2010, energiebesparende maatregelen zwembad het Kikkerfort, 
het rioleringsproject Bisschopswater en de  herinrichting van de Straatweg. 
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4.5   Bedrijfsvoering 
 
Deze paragraaf gaat over de mensen en middelen die nodig zijn om het beleid, zoals 
dat in programma’s is beschreven, te kunnen realiseren. 
 
Personeel en organisatie 
In 2010 heeft de bedrijfsvoering voor een groot deel in het teken gestaan van de 
herindeling. Samen met de organisatie(s) van Loenen en Maarssen is energiek 
gebouwd aan de nieuwe organisatie. Om ook de lopende zaken uit te voeren is daar 
waar nodig tijdelijke uitbreiding gezocht door extra capaciteit in te huren. 
 
In verband met de herindeling zijn de betrokken Georganiseerd Overleggen en de 
betrokken Ondernemingsraden overgegaan in een Bijzonder Georganiseerd Overleg 
(BGO) en een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR), waar alle op de nieuwe 
organisatie betrekking hebbende onderwerpen besproken zijn.   
 
In 2010 is de nodige aandacht besteed aan het in 2009 gestarte opleiding- en 
ontwikkeltraject ter voorbereiding van de medewerkers op de nieuwe organisatie. Dit 
heeft ten doel de medewerkers een goede en verantwoorde keuze te laten maken bij 
de plaatsingsprocedure.  
 
De uiteindelijke plaatsing van de medewerkers binnen de nieuwe organisatie heeft 
begin december 2010 plaatsgevonden.  
 
Informatisering 
In het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid (NUP)  
zijn nieuwe stringente afspraken gemaakt tussen Rijk, provincies, gemeenten en 
waterschappen om de potentie van de bestaande infrastructuur van de e-overheid 
gericht te benutten voor betere dienstverlening. De gevolgen hiervan voor ons 
realisatieplan “Breukelen gaat digitaal” is in kaart gebracht en betrokken bij de 
inrichting en uitrol van de nieuwe infrastructuur in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht.  
 
Verder stond voor 2010 de technische inrichting (infrastructuur) en conversie van de 
applicaties ten behoeve van de vorming van de nieuwe gemeente centraal. Een 
veelomvattend en arbeidsintensief traject.  
 
Planning en Control 
De planningen van gemeentelijke activiteiten worden vormgegeven in de 
programmabegroting, de productramingen en de afdelingsplannen.  
Het met de planning vergelijken van de werkelijkheid, tussentijds en achteraf, heet 
control. Aan de hand van control wordt vervolgens weer (bij)gestuurd. De kaders voor 
deze toetsing zijn zowel vakmatig (de principes van een goede interne beheersing) als 
bestuurlijk (conform politieke besluitvorming). 
 
In 2010 is met name toegewerkt naar de inrichting van de nieuwe organisatie. De 
raadscommissie fusie heeft de prgramma-indeling en programmabeschrijving 
vastgesteld om zodoende het nieuwe college in staat te stellen voor 1 april 2011 de 
nieuwe meerjarenbegroting 2011-2014 op te stellen. Ook in financieel opzicht heeft er 
conversie plaatsgevonden van de drie administraties en is er een nieuwe administratie 
ingericht. Ten slotte zijn de financiële verordeningen en beleidsnotities 
geharmoniseerd.   
 
Daarnaast zijn in 2010 twee bestuursrapportages opgesteld. Dit vindt plaats op basis 
van toetsing werkelijkheid aan de programmabegroting, dat als contract kan worden 
gezien tussen gemeenteraad en college.  
 
Rechtmatigheid 
Sinds de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden 
strengere eisen gesteld aan de rechtmatigheid van begroting en jaarstukken. Vanaf 
2004 is op dit onderdeel ervaring opgebouwd en zijn interne regels, werkwijzen en 
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procesafspraken aangepast. Vanaf 2008 voeren we de werkzaamheden rond 
rechtmatigheidbeheer zelf uit.  
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4.6    Verbonden partijen 
 
De gemeente Breukelen heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal 
verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. 
Deze verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard blijft 
Breukelen beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden voor deze 
partijen. 
 
De algemene criteria voor het aangaan van en deelnemen aan een verbonden partij 
zijn: 
 

- Het participeren in een verbonden partij is alleen toegestaan als daarmee een 
publieke taak wordt gediend; 

- Participatie in een privaatrechtelijke rechtsvorm vindt uitsluitend plaats na 
onderzoek en  motivering waarom uitvoering van beleidsvoornemens niet in 
een publieke rechtsvorm kan plaatsvinden; 

- Het financiële belang van de gemeente Breukelen in privaatrechtelijke 
rechtsvormen wordt aan een maximaal bedrag van € 50.000 gekoppeld. Bij 
een groter financieel belang overlegt het college met de raad; 

- De gemeentelijke vertegenwoordigers in de verbonden partijen worden bij de 
begroting en jaarstukken gevraagd of er ontwikkelingen zijn die opgenomen 
moeten worden in de paragraaf verbonden partijen. Hierdoor wordt de raad op 
de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen; 

- Het financiële beleid is er op gericht om de bijdragen aan de verbonden 
partijen in de pas te laten lopen met de gemeentelijke indexering.  

 
Onderstaand treft u een totaaloverzicht aan van partijen waarmee de gemeente 
Breukelen verbonden is:  
 
4.6.1. Gemeenschappelijke regelingen 
 
 
Samenwerking Utrecht-West (SUW) 
Programma: 1. Bestuur en dienstverlening 
Vertegenwoordiging: G. Mik 
Vestigingsplaats: Mijdrecht 
Openbaar belang: De bestuurskracht van de deelnemende gemeenten en hun 

dienstverlening vergroten. 
Ontwikkelingen: besloten is de gemeenschappelijke regeling per 31 

december 2010 te liquideren. 
Deelnemers: Woerden, Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, 

Lopik, Montfoort, Oudewater en Maarssen. 
Zeggenschap: Elke gemeente heeft één lid in het algemeen bestuur met 

één stem. Breukelen heeft 1 stem van in totaal 9 stemmen. 
Bijdrage 2010: €  24.078,21 
 
 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
Programma: 2. Veiligheid 
Vertegenwoordiging: G. Mik 
Vestigingsplaats: Utrecht 
Openbaar belang: De bevordering en waarborging van de voorbereiding op 

rampen en crises. 
Ontwikkelingen: per 1 november 2010 is het personeel van de gemeentelijke 

brandweer overgegaan naar de VRU.  
Deelnemers: Alle Utrechtse gemeenten 
Zeggenschap: Elke gemeente heeft één lid in het algemeen bestuur. Het 

aantal stemmen dat door een lid in een vergadering van het 
algemeen bestuur wordt uitgebracht, is afhankelijk van het 
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aantal inwoners van die gemeente. Breukelen heeft 1 stem 
van in totaal 67 stemmen. 

Bijdrage 2010: €  1.084.305 en € 128.806,-- 
 
Welstand en monumenten Midden Nederland 
Programma: 9. Wonen en ondernemen 
Vertegenwoordiging: K.H. Wiersema (lid dagelijks bestuur) 
Vestigingsplaats: Bunnik 
Openbaar belang: Door middel van deze organisatie draagt de gemeente zorg 

voor het plaatselijk welstandsbeleid. 
Ontwikkelingen:  
Deelnemers: Alle Utrechtse gemeenten met uitzondering van Utrecht, 

Soest, Amersfoort, Vianen en Oudewater 
Zeggenschap: Elke gemeente heeft één lid in het algemeen bestuur met 

één stem. Breukelen heeft 1 stem van in totaal 24 stemmen. 
Bijdrage 2010: €  16.878,62 
 
Plassenschap Loosdrecht e.o. 
Programma: 5. Vrije tijd 
Vertegenwoordiging: G.C. Nagel (voorzitter) 
Vestigingsplaats: Utrecht 
Openbaar belang: Het beheer van het gebied de Loosdrechtse Plassen e.o. 
Ontwikkelingen:  
Deelnemers: Breukelen, Loenen, Wijdemeren en de provincies Utrecht en 

Noord-Holland 
Zeggenschap: De plassenraad bestaat uit: 

4 leden namens de gemeente Breukelen 
2 leden namens de gemeente Loenen 
6 leden namens de gemeente Wijdemeren 
2 leden namens de provincie Noord-Holland 
2 leden namens de provincie Utrecht 
Elk lid van de plassenraad heeft één stem. Breukelen heeft 
4 stemmen van in totaal 16 stemmen. 

Bijdrage 2010: € 175.100,-- 
 
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 
Programma: 8. Afval en milieu 
Vertegenwoordiging: G.C. Nagel 
Vestigingsplaats: Utrecht 
Openbaar belang: Doelmatige verwijdering van afvalstoffen. 
Ontwikkelingen: Ook oud papier wordt vanaf  2007 verwerkt door de AVU. 
Deelnemers: Alle gemeenten in de provincie Utrecht en de Provincie 

Utrecht. 
Zeggenschap: Het algemeen bestuur bestaat uit: 

2 leden namens de provincie Utrecht, 2 leden namens de 
gemeente Utrecht en 1 lid per overige deelnemende 
gemeente. Het aantal stemmen dat door een lid in een 
vergadering van het algemeen bestuur wordt uitgebracht, is 
afhankelijk van het aantal inwoners van die gemeente. 
Breukelen heeft 2 stemmen van in totaal 84 stemmen. 

Bijdrage 2010: €  570.906,-- 
 
 
Regionale Milieudienst Noord-West Utrecht 
Programma: 8. Afval en milieu 
Vertegenwoordiging: G.C. Nagel 
Vestigingsplaats: Breukelen 
Openbaar belang: De milieuwetgeving wordt namens de gemeente uitgevoerd. 
Ontwikkelingen: De gemeente Oudewater is met terugwerkende kracht per 1 

januari 2006 toegetreden tot de Milieudienst Noord-West 
Utrecht. 

http://www.provincie-utrecht.nl/�
http://www.provincie-utrecht.nl/�
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Deelnemers: Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssen, Montfoort, 
Oudewater, De Ronde Venen en Woerden.  

Zeggenschap: Elke gemeente heeft één lid in het algemeen bestuur met 
één stem. Breukelen heeft 1 stem van in totaal 8 stemmen. 

Bijdrage 2010: €  373.358,50 
 
Sociaal werkvoorzieningschap (PAUW-bedrijven) 
Programma: 6. Werk en inkomen 
Vertegenwoordiging: T.H.D. de Weger 
Vestigingsplaats: Breukelen 
Openbaar belang: Het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) 

voor de deelnemende gemeenten door middel van het in 
standhouden van één of meerdere bedrijfsvestigingen. 

Ontwikkelingen: Per 1-1-2008 is de modernisering van de WSW van kracht 
geworden, waardoor de (financiële) verhoudingen ten 
opzichte van de PAUW-bedrijven anders zijn komen te 
liggen.  

Deelnemers: Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, 
De Ronde Venen, Vianen en IJsselstein 

Zeggenschap: Elke gemeente heeft één lid in het Algemeen Bestuur met 
één stem. Breukelen heeft 1 stem van in totaal 9 stemmen. 

Bijdrage 2010: €  774.099,87 
 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland (GGD)  
Programma: 7. Welzijn en zorg 
Vertegenwoordiging: T.H.D. de Weger (lid dagelijks bestuur) 
Vestigingsplaats: Utrecht 
Openbaar belang: Via dit openbaar lichaam voert de gemeente haar wettelijke 

taken uit op het gebied van de openbare gezondheidszorg. 
Ontwikkelingen:  
Deelnemers: Abcoude,  Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunnik, 

Bunschoten, De Bilt,  Eemnes, Houten,  Leusden, Loenen, 
Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, 
Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Veenendaal, 
Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, 
IJsselstein, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. 

Zeggenschap: Elke deelnemende gemeente heeft één lid in het algemeen 
bestuur. Het aantal stemmen dat door een lid in een 
vergadering van het algemeen bestuur wordt uitgebracht, is 
afhankelijk van het aantal inwoners van die gemeente. 
Breukelen heeft 1 stem van in totaal 41 stemmen. 

  
Bijdrage 2010: € 176.050,50 
 
Streekarchivariaat Vecht en Venen 
Programma: 1. Bestuur en dienstverlening (kostenplaats) 
Vertegenwoordiging: G. Mik 
Vestigingsplaats: Loenen 
Openbaar belang: Het optimaal beheren van het oud archief. 
Ontwikkelingen: In Breukelen is een nieuw regionaal historisch centrum in 

gebruik genomen als onderdeel van het 4 in 1-complex aan 
de Schepersweg. 

Deelnemers: Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssen, De Bilt en De 
Ronde Venen 

Zeggenschap: Elke gemeente heeft één lid in de archiefcommissie met één 
stem. Breukelen heeft 1 stem van in totaal 6 stemmen. 

Bijdrage 2010: €  67.450,31 
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Intergemeentelijke afdeling sociale zaken 
Programma: 6. Werk en inkomen 
Vertegenwoordiging: T.H.D. de Weger 
Vestigingsplaats: Woerden 
Openbaar belang: Regionale samenwerking op het gebied van sociale z
Ontwikkelingen: Besloten is dat Breukelen en Loenen per 1 januari 20

deze regeling treden.
Deelnemers: Breukelen, Loenen, Oudewater, Montfoort en Woerde
Zeggenschap: Elke gemeente heeft één lid in het 

portefeuillehoudersoverleg met één stem. Breukelen h
stem van in totaal 5 stemmen. 

Bijdrage 2010: € 530.555,87
 

 

 

  
4.6.2. Vennootschappen 
 
BV Milieuservices AVR-Breukelen (MAB) 
Programma: 8. Afval en milieu 
Vestigingsplaats: Breukelen 
Openbaar belang: �p doelmatige verwijderen van huishoudelijke 

afvalstoffen. 
Ontwikkelingen: Taken op het gebied van papierinzameling zijn met 

ingang van 2007 van de AVR (deelnemer MAB) 
overgegaan naar de AVU. 

Aandelenkapitaal: €  (100% belang) 
 
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
Programma: 10. Algemene inkomsten en uitgaven 
Vestigingsplaats: Den Haag 
Openbaar belang: De BNG voorziet in zo goedkoop mogelijke 

financiële dienstverlening en biedt zo toegevoegde 
waarde aan haar aandeelhouders en de 
Nederlandse publieke sector. 

Ontwikkelingen: Het tweede halfjaar staat in het teken van de 
recessie.  

Aandelenkapitaal: 
 
Dividend 

Dividendbeleid: 50% van de jaarwinst wordt als 
dividend uitgekeerd.          
€ 26.899,47 
 

 
NV Waterleidingbedrijf Hydron Midden-Nederland (Vitens) 
Programma: 9. Wonen en ondernemen 
Vestigingsplaats: Utrecht 
Openbaar belang: De gemeente Breukelen is aandeelhouder van 

Vitens (voormalig Hydron).  
Ontwikkelingen: De gemeente volgt de continuïteit van de 

waterlevering en de tariefontwikkeling 
Aandelenkapitaal: Dividend: gelijk aan 10-jaars staatslening + 1% 

 

 

  Dividend:                       € 29.112,50  
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4.6.3. Stichtingen 
 
HALT Utrecht 
Programma: 2. Veiligheid 
Vertegenwoordiging: G. Mik 
Vestigingsplaats: Utrecht 
Openbaar belang: Het terugdringen van beginnende jeugdcriminaliteit door 

repressieve en preventieve activiteiten. 
Ontwikkelingen: Gemeenten in de provincie Utrecht nemen in dezelfde 

stichting deel. 
Deelnemers: Alle gemeenten in de provincie Utrecht. 
Zeggenschap: Elke gemeente heeft één lid in de begeleidingscommissie. 
Bijdrage 2010: € 5.032,-- 
 
 
Stichting Gasbedrijf Centraal Nederland (GCN) 
Programma: 9. Wonen en ondernemen 
Vestigingsplaats: Utrecht 
Openbaar belang: Het afwikkelen van claims van de voormalige deelneming in 

de Remu met Eneco.  
Ontwikkelingen: De belangrijkste garantieclaim is in 2007 afgewikkeld. De 

NV heeft zich daarom omgezet in een stichting. Een latente 
claim blijft aanwezig tot eventuele verkoop van Eneco aan 
een andere partij. 

Belang: 50/1.731ste 
 
Stichting Inkoopbureau Midden Nederland 
Programma: 10. Algemene inkomsten en uitgaven 
Vestigingsplaats: Mijdrecht 
Openbaar belang: Het invullen van de inkoopfunctie voor de deelnemende 

organisaties. 
Ontwikkelingen: Deze stichting is opgericht in 2007. 
Deelnemers: Breukelen, Loenen, Maarssen, Montfoort, De Ronde Venen 
Zeggenschap: Nader te bepalen. 
Bijdrage 2010: €  60.345,18 
 
 
4.6.4. Verenigingen 
 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
Programma: 1. Bestuur en dienstverlening 
Vertegenwoordiging: G. Mik 
Vestigingsplaats: Den Haag 
Openbaar belang: Collectief en individueel bijstaan van haar leden bij de 

vervulling van haar bestuurstaken en afspraken maken met 
andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de 
overheidssector. 

Ontwikkelingen:  
Deelnemers: Alle Nederlandse gemeenten zijn vrijwillig lid van de VNG.  
Zeggenschap: Elk lid heeft in de algemene ledenvergadering één stem per 

1.000 inwoners. 
Bijdrage 2010: €  23.048,58 
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4.6.5. Overige samenwerkingsverbanden 
 
DataLand 
Programma: 10. Algemene inkomsten en uitgaven 
Vestigingsplaats: Reeuwijk 
Openbaar belang: DataLand is het centrale loket voor gemeentelijke 

vastgoedinformatie. Namens de aangesloten gemeenten 
maakt DataLand deze gegevens toegankelijk voor 
bedrijfsleven en overheid. DataLand distribueert de 
gegevens zowel aan publieke als aan private partijen. 

Ontwikkelingen: Breukelen levert sinds 2006 gegevens aan DataLand. 
Zeggenschap: Het bestuur wordt gevormd door bestuurders en 

ambtenaren van gemeenten en de VNG. 
 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
Programma: 7. Welzijn en zorg 
Vertegenwoordiging: T.H.D de Weger 
Vestigingsplaats: IJsselstein 
Openbaar belang: Het behandelen van aanvragen voor zorg thuis of in een 

instelling. 
Ontwikkelingen:  
Zeggenschap: Geen 
Bijdrage 2010: € 1.674,-- 
 
 
Samenwerkingsovereenkomst GBKN Utrecht 
Programma: 10. Algemene inkomsten en uitgaven 
Vertegenwoordiging: Via de Vereniging van Utrechtse Gemeenten  
Vestigingsplaats: Utrecht 
Openbaar belang: De overeenkomst heeft als doel het instandhouden , het 

bijhouden en het exploiteren van de grootschalige basiskaart 
tegen marktconforme tarieven en met gebruikmaking van 
een beheerstichting. 

Ontwikkelingen:  
Zeggenschap: Geen 
Bijdrage 2010: €  4.040,18 
 
 



Programmarekening 2010 Gemeente Breukelen 86

4.7 Grondbeleid 
 
Grondbeleid is een belangrijk instrument voor het ruimtelijk beleid en in het bijzonder 

bij  locatieontwikkeling. Mede op last van het Besluit Begroting en Verantwoording 

2004 dient de gemeente haar grondbeleid te verantwoorden door daarover verslag te 

doen in haar jaarlijkse rekening en haar jaarlijkse begroting.  

 
De gemeenteraad van Breukelen heeft in 2009 de nota grondbeleidinstrumentarium 
vastgesteld. Onderdeel daarvan is dat de gemeente in principe een actief grondbeleid  
gaat voeren met als doel de regiefunctie van de gemeente Breukelen in de ruimtelijke 
en maatschappelijke ontwikkeling te waarborgen.   
 
Grondexploitatiewet 
In 2008 is de nieuwe grondexploitatiewet van kracht geworden. Deze wet verplicht de 
gemeente tot kostenverhaal bij derden voor projectontwikkeling. Dit kostenverhaal kan 
in der minne worden overeengekomen maar ook worden afgedwongen. Hierdoor 
wordt het verhalen van gemeentelijke kosten en de sturing van de gemeente vergroot. 
 
Financiële positie 
Sinds 2007 is er sprake van een reserve grondbedrijf in Breukelen. Een deel van het 
rekeningresultaat 2006 is in deze reserve gestort.  
 
Om de vele projecten financieel blijvend te monitoren en de kansen en risico’s voor de 
gemeente blijvend in beeld te houden is voor die projecten waarin sprake is van 
kostenverhaal of ontwikkeling door de gemeente een bijgewerkte exploitatieopzet 
voorhanden. Uitgangspunt voor de projecten is dat de kosten die noodzakelijk zijn 
voor een project ook ten laste van dat project worden gebracht 
 
Naast de reserve grondbedrijf zijn er twee bestemmingsreserves die worden gevoed 
vanuit de grondexploitatie, te weten de reserve Centrumplan en de reserve Corridor. 
De functie van de bestemmingsreserve Centrumplan is het realiseren van werken die 
uitsluitend aan één exploitatiegebied zijn toe te rekenen. De bestemmingsreserve 
Corridor is ingesteld voor de realisatie van met name infrastructurele voorzieningen in 
het gebied de Corridor.  
 
Risico’s: 
Voor de Corridor (maart 2008) en het 4de Kwadrant (september 2008) is een 
voorbereidingskrediet door de gemeenteraad gevoteerd. Eind 2010 waren de 
beschikbare kredieten nog voldoende om de kosten tot en met 2010 te dekken. In die 
besluitvorming is opgenomen dat we er vanuit gaan deze middelen uiteindelijk vanuit 
de grondexploitatie worden terugverdiend. Het project 4de Kwadrant zit in een 
vaststellingsfase. In de raad van november 2010 is ingestemd met het 
bestemmingsplan, het exploitatieplan en het beeldkwaliteits- en inrichtingsplan.  
Het project Corridor/Hof van Breukelen zit in een onderzoeksfase. Het ontwerp 
Stedebouwkundige visie is in de raad van oktober 2010 vastgesteld. Het project 
Hazeslinger zit in een onderzoeksfase. Op het moment dat er meer duidelijkheid 
ontstaat, zal er weer besluitvorming door de raad worden genomen. Hierbij zal ook de 
grondexploitatie worden gepresenteerd. Met deze grondexploitaties wordt ook het 
ondernemersrisico meer inzichtelijk.   
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: Programmarekening per programma  
 
 

Totaaloverzicht exploitatie Primitieve Gewijz.   
 Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
Lasten 37.221 N 26.781 N 31.639 N 32.380 N 741 N  
Baten 36.668 V 26.310 V 28.025 V 29.948 V 1.924 V   
Saldo voor resultaatbestemming 553 N 471 N 3.614 N 2.431 N 1.183 V   
Storting in reserves 1.505 N 251 N 1.166 N 1.109 N 57 V   
Onttrekking aan reserves 2.985 V 930 V 4.646 V 3.640 V 1.006 N  
Saldo na resultaatbestemming 927 V 208 V 134 N 100 V 234 V   
   

 
Exploitatie programma 1 Primitieve Gewijz.   

Bestuur en dienstverlening Rekening begroting begroting rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2009  
   
Lasten 2.980 N 2.518 N 2.602 N 2.697 N 95 N  
Baten 279 V 261 V 246 V 271 V 26 V   
Saldo voor resultaatbestemming 2.701 N 2.257 N 2.356 N 2.426 N 69 N  
Storting in reserves             
Onttrekking aan reserves 224 V   393 V 393 V     
Saldo na resultaatbestemming 2.477 N 2.257 N 1.963 N 2.032 N 69 N  
   

 
Exploitatie programma 2 Primitieve Gewijz.   
Veiligheid Rekening begroting begroting Rekening   
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010   
   
Lasten 1.877 N 1.945 N 2.098 N 2.832 N 735 N  
Baten 124 V 38 V 253 V 1.056 V 803 V   
Saldo voor resultaatbestemming 1.752 N 1.907 N 1.845 N 1.776 N 69 V   
Storting in reserves             
Onttrekking aan reserves 27 V   194 V 164 V 29 N   
Saldo na resultaatbestemming 1.725 N 1.907 N 1.651 N 1.612 N 39 V   
   

 
Exploitatie programma 3 Primitieve Gewijz.   
Verkeer Rekening Begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
Lasten 2.512 N 2.232 N 4.159 N 3.558 N 601 V   
Baten 236 V 239 V 253 V 742 V 489 V   
Saldo voor resultaatbestemming 2.275 N 1.993 N 3.905 N 2.815 N 1.090 V   
Storting in reserves             
Onttrekking aan reserves 86 V   1.488 V 716 V 773 N   
Saldo na resultaatbestemming 2.190 N 1.993 N 2.417 N 2.099 N 318 V   
   

 
Exploitatie programma 4 Primitieve Gewijz.   
Onderwijs Rekening Begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
Lasten 11.161 N 2.252 N 2.456 N 2.428 N 28 V   
Baten 9.063 V 155 V 144 V 131 V 13 N  
Saldo voor resultaatbestemming 2.098 N 2.097 N 2.313 N 2.298 N 15 V   
Storting in reserves             
Onttrekking aan reserves 167 V   302 V 302 V     
Saldo na resultaatbestemming 1.931 N 2.097 N 2.010 N 1.995 N 15 V   
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Exploitatie programma 5 Primitieve Gewijz.   
Vrije tijd Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2009 2010 2010  
   
Lasten 5.751 N 4.944 N 5.396 N 5.272 N 124 V   
Baten 2.130 V 1.617 V 1.551 V 1.696 V 144 V   
Saldo voor resultaatbestemming 3.621 N 3.327 N 3.845 N 3.576 N 268 V   
Storting in reserves 465 N   296 N 296 N     
Onttrekking aan reserves 588 V 10 V 320 V 305 V 15 N   
Saldo na resultaatbestemming 3.498 N 3.317 N 3.821 N 3.567 N 253 V   
   

 
Exploitatie programma 6 Primitieve Gewijz.   
Werk en inkomen Rekening Begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
Lasten 2.917 N 2.685 N 3.332 N 3.357 N 25 N  
Baten 1.699 V 1.779 V 2.349 V 2.389 V 40 V   
Saldo voor resultaatbestemming 1.218 N 906 N 983 N 969 N 15 V   
Storting in reserves             
Onttrekking aan reserves 5 V           
Saldo na resultaatbestemming 1.213 N 906 N 983 N 969 N 15 V   
   

 
Exploitatie programma 7  Primitieve Gewijz.   
Welzijn en zorg Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
    
Lasten 3.141 N  3.137 N 3.302 N 3.206 N 96 V   
Baten 506 V  455 V 427 V 476 V 49 V   
Saldo voor 
resultaatbestemming 

2.636 N  2.682 N 2.876 N 2.730 N 145 V   

Storting in reserves             
Onttrekking aan reserves 33 V    15 V 15 V  N   
Saldo na 
resultaatbestemming 

2.603 N  2.682 N 2.861 N 2.716 N 145 V   

    
 

Exploitatie programma 8 Primitieve Gewijz.   
Afval en milieu Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
Lasten 3.588 N 3.632 N 3.696 N 3.715 N 19 N  
Baten 2.945 V 2.829 V 2.762 V 2.870 V 108 V   
Saldo voor resultaatbestemming 643 N 803 N 934 N 844 N 89 V   
Storting in reserves 23 N 23 N 23 N 23 N    
Onttrekking aan reserves 372 V 370 V 582 V 586 V 4 V   
Saldo na resultaatbestemming 295 N 457 N 376 N 282 N 94 V   
   

 
Exploitatie programma 9 Primitieve Gewijz.   
Wonen en ondernemen Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2009 2010 2010  
   
Lasten 2.927 N 2.704 N 3.489 N 3.479 N 10 V   
Baten 1.803 V 1.481 V 1.502 V 2.022 V 519 V   
Saldo voor resultaatbestemming 1.124 N 1.223 N 1.987 N 1.458 N 529 V   
Storting in reserves 719 N 228 N 244 N 564 N 321 N  
Onttrekking aan reserves 879 V 30 V 521 V 494 V 28 N  
Saldo na resultaatbestemming 965 N 1.421 N 1.710 N 1.528 N 181 V   
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Exploitatie programma 10 Primitieve Gewijz.   
Alg. inkomsten en uitgaven Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
Onvoorzien / ongepland   
Overige lasten 367N   
Totaal lasten 367 N 732 N 1.109 N 1.835 N 726 N  
        
Algemene uitkering 13.562V   
Algemene belastingen 2.520V    
Overige baten 1.800V   
Totaal baten 17.882 V 17.457 V 18.538 V 18.295 V 243 N  
        
Saldo voor resultaatbestemming 17.515 V 16.725 V 17.429 V 16.460 V 969 N  
Storting in reserves 297 N   603 N 225 N 378 V    
Onttrekking aan reserves 604 V 520 V 831 V 665 V 166 N  
Saldo na resultaatbestemming 17.823 V 17.245 V 17.658 V 16.900 V 757 N  
   

 
Saldi na resultaatbestemming Primitieve Gewijz.   
 Rekening begroting begroting Rekening Saldo  
(bedragen x € 1.000) 2009 2010 2010 2010 2010  
   
1. Bestuur en dienstverlening 2.477 N 2.257 N 1.963 N 2.032 N 69 N   
2. Veiligheid 1.725 N 1.907 N 1.651 N 1.612 N 39 V   
3. Verkeer 2.190 N 1.993 N 2.417 N 2.099 N 318 V   
4. Onderwijs 1.931 N 2.097 N 2.010 N 1.995 N 15 V   
5. Vrije tijd 3.498 N 3.317 N 3.821 N 3.567 N 253 V   
6. Werk en inkomen 1.213 N 906 N 983 N 969 N 15 V   
7. Welzijn en zorg 2.603 N 2.682 N 2.861 N 2.716 N 145 V   
8. Afval en milieu 295 N 457 N 376 N 282 N 94 V   
9. Wonen en ondernemen 965 N 1.421 N 1.710 N 1.528 N 181 V   
10. Algemene inkomsten en 
uitgaven 

17.823 V 17.245 V 17.658 V 16.900 V 757 N   

Totaal programma’s 927 V 208 V 134 N 100 V 234 V   
   

 
 
Bijlage 2: Single information en single audit 
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