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Inleiding 
 

Voor u ligt de jaarrekening 2010 van de voormalige gemeente Maarssen. Vanwege de herindeling wordt deze 

jaarrekening nu 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 Breukelen, Loenen en Maarssen 

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 tevens de 

accountant toezien. 

 

Deze programmarekening 2010 is de tegenhanger van de programmabegroting 2010. Het jaarverslag en de 

jaarrekening zijn gezamenlijk in dit boekwerk opgenomen.  

De programmarekening en toelichting op de middelen zijn in de programma’s verwerkt. Hierdoor is in één 

overzicht te zien met welke middelen de behaalde doelstelling en raadsprioriteiten zijn bereikt.  

De programmarekening heeft dezelfde opzet als de programmabegroting. Zo heeft de gemeenteraad een 

instrument in handen om te controleren in hoeverre is geopereerd binnen de kaderstelling van de 

programmabegroting 2010. 

 

Programmaverantwoording 

De programmaverantwoording bestaat uit achttien programma’s en het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen. 

 

Bij elk programma is de verantwoordelijk portefeuillehouder per 31 december 2010 aangegeven. Door 

tussentijdse wijziging van het college, door terugtreding van 2 wethouders, wordt de verantwoordelijkheid voor de 

programma’s, waarvoor deze wethouders verantwoordelijk waren,  gedragen door de overige leden van het 

college uit oogpunt van collegiaal bestuur. 

 

Elk programma is opgebouwd volgens de onderstaande structuur: 

• Inleiding 

• Beoogde maatschappelijke effecten (wat wilden we bereiken) 

• Doelstellingen (wat gingen we daarvoor doen en wat hebben we gedaan) 

• Middelen (wat mocht het kosten en wat heeft het gekost) 
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De inleiding is een verkorte weergave van de begrotingstekst 2010. Hierin wordt de inhoud van het programma 

kort beschreven en is de relatie van het desbetreffende programma gelegd met het raadsprogramma. Tenslotte 

worden de actuele ontwikkelingen en wetgeving binnen het programma benoemd. 

 

De beoogde maatschappelijke teksten en de daarbij behorende kwantitatieve doelstellingen, zijnde het 

voorgenomen beleid van het college en bekrachtigd door de raad, zijn onverkort uit de begroting 2010 

overgenomen. 

 

Vervolgens worden de gerealiseerde acties of de raadsprioriteiten per doelstelling toegelicht. Hierbij is de 

oorspronkelijke begrotingstekst aangevuld met de daadwerkelijke realisatie. Indien er geen of onvoldoende 

resultaten zijn geboekt, wordt aangegeven of en wanneer de actie daadwerkelijk wordt afgerond. 

 

Tenslotte wordt de besteding van de middelen toegelicht en worden de werkelijke kosten gepresenteerd van het 

gerealiseerde beleid en de raadsprioriteiten in het jaar 2010. Per programma is een totaaloverzicht van de baten 

en lasten opgesteld, die zijn weergegeven volgens de ramingen van de primitieve begroting, de begroting 

inclusief wijzigingen en de rekening. 

 

Paragrafen 

Na de programmaverantwoording komen de ‘paragrafen’ aan bod. Deze bevatten een uiteenzetting over de 

beleidslijnen met betrekking tot relevante, beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. 

 

Programmarekening 

In de programmarekening zijn de lasten en baten van de programma’s geconsolideerd. Ook wordt in dit overzicht 

aangegeven wat de saldi van de programma’s zijn en hoe deze worden gedekt uit de algemene 

dekkingsmiddelen. 

 

De programmarekening sluit met een nadelig saldo van € 63.985 (na dotaties en onttrekkingen aan reserves).  

Onderstaand treft u een overzicht aan van het rekeningresultaat per programma inclusief dotaties en 

onttrekkingen aan reserves.  

 

 

Programma 2010 2010 2010
Begroting J Jaarrekening Saldo

1   Leefbaarheid 9.856.706               9.969.613               112.907-                  
2   Veiligheid 894.674                  857.171                  37.503                    
3   Brandw eer 2.779.003               2.509.889               269.114                  
4   Handhaving 312.035                  182.532                  129.503                  
5   Dienstverlening 1.998.850               1.905.345               93.505                    
6   Vertrouw en 1.761.959               2.107.801               345.842-                  
7   Sociale zaken en w erkgelegenheid 3.703.388               3.502.545               200.843                  
8   Wet Maatschappelijke Ondersteuning 7.340.087               7.003.521               336.566                  
9   Jeugdbeleid, onderw ijs en kinderopvang 5.377.823               5.195.817               182.006                  

10 Minderhedenbeleid 162.352                  111.046                  51.306                    
11 Sport en recreatie 2.830.637               2.874.446               43.809-                    
12 Maarssen Promotie en cultuur 389.018                  423.522                  34.504-                    
13 Ruimtelijke ordening en bescherming landschap 569.575                  643.791                  74.216-                    
14 Betaalbaar w onen en volkshuisvesting 506.894                  463.565                  43.329                    
15 Dorpscentrum e.a. ruimtelijke ontw ikkelingen 205.965                  157.989                  47.976                    
16 Natuur en milieu 148.192                  99.656-                    247.848                  
17 Bestuur, algemene zaken en regionale samenw erking 2.405.739               2.408.701               2.962-                      
18 Personeel en organisatie (kostenplaatsen) 281.700-                  48.700-                    233.000-                  

Algemene dekkingsmiddelen 40.961.197-             40.104.953-             856.244-                  
Totaal (nadelig) -                         63.985                  63.985-                  
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Resultaatbestemming 

In het raadsvoorstel, behorende bij deze programmaverantwoording en –rekening, wordt u voorgesteld het 

resultaat als volgt te bestemmen: 

• Afronding project Revitalisering winkelcentrum Maarssen-dorp (verkeerspalen Kaatsbaan)€ 15.000 

Tengevolge van ontstane vertraging in het project is het plaatsen van de verkeerspalen in plaats 

 van in 2010 begin 2011 afgerond. 

 

• Resterende middelen combinatiefuncties        € 55.000 

Het betreft een meerjarig project, waarvan de uitgaven en inkomsten (algemene uitkering) niet gelijk oplopen. 

De raad van de gemeente Maarssen heeft in 2009 besloten gedurende de looptijd van het project overschotten 

van enig jaar over te hevelen naar het volgende jaar. 

 

• Verwacht nadeel VRU  2011       € 170.000 

Als gevolg van een niet volledige administratieve verwerking, gezien het langdurige en onzekere traject rondom 

de regionalisering van de brandweer, wordt voor 2011 een nadeel van € 170.000 verwacht voor de te betalen 

bijdrage aan de VRU. Gezien de financiële druk op de begroting 2011 wordt de raad verzocht om een deel van 

het positieve resultaat uit de overname van activa ( te weten € 170.000), voor 2011 te bestemmen.  

 

Na resultaatbestemming wordt het rekeningresultaat € 303.985 negatief. U wordt voorgesteld dit bedrag te 

onttrekken aan de algemene reserve. 

 

Tevens wordt u voorgesteld om: 

• Een onderhoudsvoorziening geluidscherm A2 te vormen en hiertoe een bedrag van € 1.594.892 te 

onttrekken aan de reserve geluidscherm A2. Dit in lijn met de met Rijkswaterstaat, bij de start van de bouw van 

het geluidscherm, vastgelegde afspraken ten aanzien van het onderhoud van het scherm. 

 

• Een bedrag van € 700.000 te onttrekken aan de reserve geluidscherm A2 ten behoeve van vervroegde 

afschrijving van het krediet “aanvalsplan leefomgeving”, ter uitvoering van de besluitvorming van de raad bij de 

behandeling van de Programmabegroting 2010. 

 

• De  resterende middelen van 2010 van het project “Toegankelijkheid openbare gebouwen” voor de 

afronding van het project in 2011 beschikbaar te stellen en hiertoe een bedrag van € 109.387 te onttrekken aan 

de reserve raadsprogramma 2002-2006. 

 

• De resterende middelen 2010 van het project “Binnenklimaat primaire onderwijsgebouwen” eveneens 

weer voor 2011 beschikbaar te stellen en hiertoe een bedrag van € 65.400 (zijnde de co-financiering bij de van 

het rijk ontvangen middelen voor dit project) te onttrekken aan de reserve onderwijshuisvesting. 

 

 

Maarssen, juni 2011 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht  
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1. Leefbaarheid 

1.1 Inleiding 
  

Portefeuillehouder(s) mw. drs. M.M. van ’t Veld, dhr. drs. J.W. Verkroost, dhr. C.P.W.J. Schröder 

 

Omschrijving 

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

kunstwerken, de openbare verlichting, verkeer en vervoer, de waterhuishouding, groen, de recreatieve 

voorzieningen, het wijkgericht werken en de belangenbehartiging van de wijkbewoners. 

  

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

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

wijkcommissies wordt gestimuleerd. De wijkcommissies met daarin opgenomen de buurtpreventieteams, spelen 

een belangrijke rol bij het wijkgericht werken. 

 

Ook is er aandacht voor groen in de wijken, de voorzieningen voor jongeren en aspecten van sociale veiligheid en 

zorgen voor groene wijken door meer variatie in de aanplant. 

 

Er moeten voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen van alle leeftijden met als doel dat jongeren en 

kinderen worden uitgenodigd om buiten te spelen, op straat, op speelplaatsen en in de parken. Alle speelplaatsen 

moeten veilig en goed onderhouden zijn. 

 

Fietsgebruik stimuleren voor vooral de jonge fietsers, door veilige fiets- en schoolroutes en het uitbreiden van 

fietsparkeermogelijkheden. Het fietsverkeer krijgt volop aandacht. Het verkeersbeleid verschuift van auto- naar 

fietsgericht. We willen het fietsgebruik stimuleren en de verkeersveiligheid voor voornamelijk de jongere fietsers 

vergroten. Daarom wordt er aandacht besteed aan het terugdringen van het sluipverkeer en aan veilige fiets- en 

schoolroutes. 

Toelichting op relevante ontwikkelingen 

Inleiding 

In 2010 is veel aandacht geweest voor de doelstelling van het programma leefbaarheid. Er zijn veel projecten 

gerealiseerd en ook in het kader van het onderhoud van de openbare ruimte zijn veel werkzaamheden afgerond. 

Ondanks de voorbereidingen voor de herindeling met de gemeenten Breukelen en Loenen zijn bijna alle 

doelstellingen behaald.  

Hieronder staan de belangrijkste highlights genoemd die in het jaar 2010 zijn gerealiseerd:  

 

Maatregelen sluipverkeer 
In 2010 zijn diverse maatregelen genomen om het sluipverkeer in Maarssen terug te dringen. Na de proeven die 

in 2009 plaatsvonden is in 2010 het definitieve besluit rondom de maatregelen genomen. De uitvoering hiervan 

vindt grotendeels in 2011 plaats. De belangrijkste maatregelen waarover besloten is, zijn:  

- de afsluiting van de Kaatsbaan voor motorvoertuigen; 

- het eenrichtingsverkeer op de Binnenweg opheffen;  
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- een bussluis op de Kerkweg.  

Door deze maatregelen en de eerder genomen tijdelijke maatregelen is het sluipverkeer in Maarssen 

aantoonbaar verminderd. 

 

Verbetering verkeersituatie Oostwaard 

Medio 2010 heeft de raad besloten tot het verbeteren van de verkeerssituatie op de Oostwaard door het 

aanleggen van een bussluis en het aanleggen van een parkeerplaats bij de hockeyvereniging (MHV). Mede door 

een subsidiebijdrage vanuit de BRU en de provincie konden deze maatregelen worden genomen. 

 

Parkeren 

In 2010 heeft de raad een besluit genomen om parkeerplaatsen uit te breiden nabij het OSM terrein. Hierdoor is 

in een grote parkeerbehoefte binnen de wijk Fazantenkamp voorzien. De parkeerplaatsen zijn eind 2010 volledig 

gerealiseerd.  

 

Schoolzones 

Vanuit het raadsprogramma was het verbeteren van de verkeerssituatie rondom scholen een belangrijk 

speerpunt. In 2009 is gestart met de aanleg van een schoolzône in Bloemstede, in 2010 gevolgd door de aanleg 

in Duivenkamp, Fazantenkamp, Tienhoven en de 2e schoolzône in Bloemstede. 

 

Kunstwerken 
In 2009 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de staat van de kunstwerken. Uit deze inventarisatie is 

achterstallig onderhoud geconstateerd (met name voor houten bruggen) vooral in de wijk Maarssenbroek. Om te 

zorgen dat de kunstwerken veilig gebruikt kunnen worden heeft de Raad een krediet van € 600.000 beschikbaar 

gesteld. In 2010 is al een groot deel van de bruggen vervangen en is gestart met het groot onderhoud. In 2011 

zullen de werkzaamheden worden afgerond.  

 

Groen 

Vanuit het door de raad in 2010 vastgestelde parkbeheersplan Maarssenbroek is in de nazomer een start 

gemaakt met de uitvoering van maatregelen om de grootste problemen aan te pakken. Het ging hierbij om 

maatregelen om de wateroverlast op paden en in aanliggende tuinen op te lossen. Vanwege het natte najaar en 

de vroeg invallende vorst en sneeuw kon het werk niet in 2010 worden afgemaakt. 

 

Wegen 

In 2010 is uitvoering gegeven aan het beheersplan wegen en hebben op diverse plekken 

onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden. Een in het oog springend project hierbij is de aanpak van de 

Floraweg. Door het aanpakken van deze voor Maarssen belangrijke weg is de staat van de lokale 

wegen verbeterd.  

 

Wijkgericht werken 

Het beleid wijkgericht werken is ook in 2010 gericht geweest op het oplossen van vragen en knelpunten op het 

gebied van leefbaarheid. Dit alles in nauwe samenwerking met de wijkcommissies. In 2010 was een kleine 

verschuiving te zien van het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte naar het organiseren van activiteiten 

in de wijk zoals de skeelerronde in Maarssenbroek en verschillende wijkfeesten. Ook zijn de wijkinformatieborden 

die door de wijkcommissies gebruikt kunnen worden aangekocht. Het budget van Portaal ad € 25.000 is voor een 

deel naar de wijkwoning gegaan en voor een deel naar opfrissen van tunneltjes in Maarssenbroek. 
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Ter verbetering van de communicatie (wat als knelpunt uit de in 2009 gehouden evaluatie naar voor kwam) is 4 

maal een nieuwsbrief wijkgericht werken verschenen die verstuurd is naar alle wijkcommissies. Voor deze 

nieuwsbrief is een externe redacteur aangetrokken. 

 

1.2 Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Leefbaarheid 

We streven naar het op peil houden en verder verbeteren van de leefbaarheid van onze wijken. We willen dat de 

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

aantrekkelijk vinden. 

 

Effecten: Wat hebben we bereikt 

Effectindicatoren voor 2010 Norm Score   

1.1.1 Tevreden burgers over de sociale en fysieke leefomgeving Nulmeting   
 

  

Specifieke toelichting effectindicator score 

1.1.1 Het onderzoek heeft in 2010 niet plaatsgevonden. 

 

1.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Doelstellingen 

Verkeer en vervoer 

1.1.3 Recreatie: Realiseren fietsbrug A2. 

1.1.4 Verkeer: Realiseren veilige schoolzones.  

1.1.5 Verkeer Openbaar vervoer: Uitbreiden van de fietsstallingsmogelijkheden bij het station Maarssen, in  

samenwerking met ProRail en NS-Fiets  

1.1.6 Verkeer Openbaar vervoer: Aanpassen bushaltes. In verband met de lagere instap van de moderne 

bussen, worden de bushaltes aangepast, zodat de passagiers zonder niveauverschil kunnen instappen. 

Groen 

1.1.2 Groen: Aanpak zichtlocaties. In het kader van de aanpak zichtlocaties wordt uitvoering gegeven aan 

activiteiten uit het parkenbeheersplan. In  het raadsprogramma heeft de raad van de gemeente Maarssen  

hiervoor € 30.000 gereserveerd. 

Speelplaatsen 

1.1.1 Spelen: Avontuurlijk spelen uitbreiden.  

 
Doelstellingen: Wat hebben we daarvoor gedaan 

1.1.3 Door vertraging(en) bij Rijkswaterstaat wordt de fietsbrug A2 medio 2011 gerealiseerd. De voorbereidingen 

voor de aansluiting van de brug op het fietsnetwerk zijn  gestart. Hierbij is met name aandacht besteed aan  

de fietsontsluiting vanuit de wijk en de aansluiting op het superspeelspoor. 

1.1.4 Vanuit het GVVP zijn acht scholen in vijf schoolzones geprioriteerd. In verband met  de aanpassing in de 
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verkeerscirculatie in Maarssen-dorp worden er nog twee schoolzones gerealiseerd op de Bolensteinseweg/ 

-straat. Het onderzoek en de voorbereiding waren eind 2010 grotendeels gereed. Uitvoering vindt plaats in 

combinatie met de verkeersmaatregelen Kerkweg/ Binnenweg. De overige schoolzones zijn in 2010 

geïnventariseerd en ingebracht bij de onderhandelingen voor het nieuwe raadsprogramma. 

1.1.5  De  gemeente heeft overeenkomsten gesloten over de nieuwe gratis, bewaakte en overdekte 

fietsenstalling. Vanuit Prorail en BRU wordt een aanzienlijke bijdrage (subsidie) geleverd voor de realisatie. 

Het aantal stallingplaatsen wordt verhoogd  naar 1.400 plaatsen. De gemeente Maarssen levert een 

beperkte financiële bijdrage voor de exploitatie. De aanleg wordt gerealiseerd in 2011. 

1.1.6 In 2010 zijn diverse bushaltes aangepakt. Deze aanpak wordt gelijktijdig uitgevoerd met het onderhoud van 

de wegen, zodat er efficiënt gewerkt kan worden. Inmiddels is een groot deel van de bushaltes geschikt 

gemaakt voor ouderen, gehandicapten en mensen met kinderwagens. 

1.1.2 In 2010 zijn enkele in het oog springende locaties in het park Maarssenbroek verfraaid. Vanuit het 

raadsprogramma  is extra ingezet op de aanpak van wateroverlast in het park Maarssenbroek. 

1.1.1 In 2010 is de locatie aan de Hondiusstraat afgerond; de locatie in park Boomstede wordt in 2011 afgerond. 

 

 

Indicatoren voor 2010 Norm 

Score 
vorige 

MARAP Score   

1.1.4.1 Vermeerderen veilige routes in schoolzones 6     
 

1.1.5.1 Aantal fietsparkeermogelijkheden station Maarssen 1000     
 

1.1.1.1 Speellocaties avontuurlijk spelen 6     
 

  

Specifieke toelichting Indicator score 

1.1.4.1 In 2010 zijn de geprioriteerde schoolzones aangepakt.  

1.1.5.1 De norm 1000 stallingsplaatsen zal worden opgehoogd naar 1400 stallingsplaatsen. De realisatie zal 

medio 2011 plaatsvinden. 

1.1.1.1 Alle zes speellocaties zijn afgerond of voorbereid. In 2010 is de Hondiusstraat verder afgerond, maar 

helaas kon het grondwerk op de laatste locatie in Boomstede niet worden afgerond door de natte periode 

en aansluitende sneeuw en vorst. Dit  wordt derhalve in 2011 afgerond.  
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1.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 8.572.009 6.718.813 7.045.813 7.331.095 285.282
Indirecte lasten 1.936.701 1.780.542 1.845.542 1.915.453 69.911
Kapitaalslasten 1.308.211 1.210.845 1.210.845 1.188.221 -22.624
TOTAAL LASTEN 11.816.921 9.710.200 10.102.200 10.434.769 332.569
  
Baten* 1.310.581 52.494 222.494 446.142 223.648
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 10.506.340 9.657.706 9.879.706 9.988.628 108.922
  
Onttrekking -374.000  -23.000 -19.015 3.985
SALDO RESULTAATBESTEMMING -374.000  -23.000 -19.015 3.985
  
Saldo na resultaatbestemming 10.132.340 9.657.706 9.856.706 9.969.613 112.907
 
Toelichting realisatie 

 
Baten 

Wijkgericht werken 

Van Portaal is een subsidie ontvangen van € 25.000. Deze subsidie is nog niet in de raming opgenomen. 

 

Waterhuishouding 

Eind 2010 werd een bijdrage toegezegd van Waternet voor de uitvoering van saneringsbaggerwerk in 2009. De 

bijdrage was in 2009 aangevraagd, maar het was lang onduidelijk of de regeling voor dit werk nog kon gelden. 

Inmiddels is de regeling ingetrokken voor baggerwerken na 2009. 

 

Verkeer en vervoer 

Vanwege de uitvoering van diverse GVVP projecten (o.a. aanleg van schoolzones in Maarssendorp) is subsidie 

ontvangen van het BRU. Deze subsidie ad € 124.000 is nog niet in de raming opgenomen 

 

Directe lasten 

Wijkgericht werken 

Van Portaal is een subsidie ontvangen van € 25.000. Dit bedrag was nog niet in de raming van de uitgaven 

opgenomen. 

 

Verkeer en Vervoer  

De van de BRU ontvangen subsidie ad € 124.000 is ingezet voor uitvoering van de GVVP projecten. De 

uitgavenraming was nog niet aangepast op dit bedrag. 

 

Groen 

Op dit product is een overschrijding ontstaan van € 57.000. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het maken van een 

Groenekaart, behorende bij het bomenbeleidsplan en de nieuwe bomenverordening. Ook moesten er extra 

kosten worden gemaakt in verband met de bestrijding van de eikenprocessierups (o.a. door een andere 
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bestrijdingsmethode die milieuvriendelijker is, minder schade veroorzaakt en een verbetering is van de ARBO-

omstandigheden. Daarnaast was sprake van  extra inboet van bomen en achterstallige snoeiwerkzaamheden.  

 

Speelplaatsen  

De onderschrijding van € 23.000 op dit product wordt veroorzaakt doordat een ingeplande reconstructie niet in 

2010 heeft plaatsgevonden door een juridische procedure (bezwarenprocedure).  

 

Openbare verlichting 

Per saldo zijn de lasten op dit product € 23.000 lager dan begroot. Dit verschil wordt enerzijds veroorzaakt door 

€ 43.000 lagere energiekosten vanwege het toepassen van energiezuinige lampen, ledlampen en het dimmen 

van de verlichting. Anderzijds zijn er hogere uitgaven voor een bedrag van € 20.000 op de overige 

werkzaamheden. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de Staatsliedenbuurt nog kosten gemaakt moesten  

worden voor het Aanvalsplan leefomgeving, terwijl het krediet al was afgesloten. 

 

Product dagelijks onderhoud wegen 

Door de strenge  en wisselende vorst in zowel het voorjaar als het najaar is er aanzienlijk meer gestrooid dan 

gebruikelijk in deze periodes. Hierdoor is de post gladheidsbestrijding met € 115.000 overschreden. 
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2. Veiligheid 

2.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) mw. drs. M.M. van ’t Veld, dhr. drs. J.W. Verkroost, dhr. C.P.W.J. Schröder 

 

Omschrijving 

Dit programma omvat de zaken die gericht zijn op openbare orde en (sociale) veiligheid. De gemeente voert de 

regie op het gebied van lokale veiligheid en hiertoe stelt zij iedere vier jaar een integraal veiligheidsplan op. 

Daarnaast conformeert het gemeentebestuur zich aan de regionale veiligheidsstrategie. Politie en gemeenten in 

de regio Utrecht richten zich de komende jaren onder andere op: 

• Overlast; 

• Veel voorkomende criminaliteit (vernielingen, auto-inbraken en fietsendiefstal); 

• Misdrijven met een grote impact op slachtoffers (zoals woninginbraken). 

 

Daarnaast spelen cameratoezicht, politiesurveillanten, Burgernet en het Veiligheidshuis een rol in ons 

veiligheidsbeleid. 

 

2.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Veiligheid 

2.1 Het gemeentebestuur van Maarssen wil de (sociale) veiligheid en leefbaarheid in onze wijken verbeteren. 

Hiervoor zetten wij in op een daling van de criminaliteit en een verhoging van het veiligheidsgevoel. 

 
Effecten: Wat hebben we bereikt 

Effectindicatoren voor 2010 Norm Score   

2.1.1 Veiligheidscijfer % dat zich veilig voelt in Maarssen n.v.t.   
 

2.1.2 Criminaliteitscijfer (-40% in de periode 2002-2011 conform de regionale 

veiligheidsstrategie) 

-30%   
 

  

Specifieke toelichting effectindicator score 

2.1.1. Er is geen onderzoek verricht in 2010.  

2.1.2. Er is geen onderzoek verricht in 2010.    
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2.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 

Beoogde Doelstellingen 

Vergunningen en ontheffingen 

2.1.4 In 2010 is het nieuwe evenementenbeleid van kracht. Dit betekent minder en eenvoudigere regels voor de 

burgers en een kostenbesparing voor vrijwilligersorganisaties. Ten aanzien van eventuele overlast zal 

tijdens grote evenementen altijd een medewerker handhaving bereikbaar zijn voor klachten van 

omwonenden. 

Veiligheid 

2.1.1 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan 2010 van de Kadernota Integrale Veiligheid 2010 - 2014. 

2.1.2 In 2011 loopt het contract van de politiesurveillanten af, daarom zal er in 2010 een evaluatie worden 

uitgevoerd. 

2.1.3 Communicatie over bestaand en nieuw veiligheidsbeleid, waarbij ook de eigen verantwoordelijkheid van de 

burger aan de orde komt. 

Doelstellingen: Wat hebben we daarvoor gedaan 

2.1.1 Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan 2010 en op 21 september 2010 heeft het college de 

tussenevaluatie hiervan vastgesteld. De (meerjaren) doelstellingen uit de Kadernota Integrale Veiligheid 

die reeds behaald zijn zullen blijvend worden . Bij de politie is een nieuw registratiesysteem ingevoerd met 

andere criteria en samenstelling van registratie. De doelstellingen in de volgende Kadernota Integrale 

Veiligheid worden hierop aangepast.  

2.1.2 De evaluatie betreffende de politiesurveillanten is uitgevoerd en aangeboden aan het college van B&W op 

15 juni 2010. De evaluatie is tevens ter kennisname aangeboden aan de commissie Leefbaarheid & 

Veiligheid c.a. Het contract is met een jaar verlengd en in 2011 wordt een nieuw besluit genomen over de 

inzet van politiesurveillanten in Stichtse Vecht. 

2.1.3 Communicatie over veiligheidsbeleid en de eigen verantwoordelijkheid voor de burger op het gebied van 

veiligheid heeft in geheel 2010 plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn de preventiecampagnes gericht 

op woninginbraken en fietsendiefstal. 
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2.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 208.819 326.979 394.479 378.187 -16.292
Indirecte lasten 542.227 538.692 538.692 530.185 -8.507
TOTAAL LASTEN 751.046 865.671 933.171 908.372 -24.799
  
Baten* 43.429 38.497 38.497 51.201 12.704
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 707.617 827.174 894.674 857.171 -37.503
  
Onttrekking    
SALDO RESULTAATBESTEMMING    
  
Saldo na resultaatbestemming 707.617 827.174 894.674 857.171 -37.503
 
Toelichting realisatie 

 
Baten 

Er zijn meer APV en Drank en horeca vergunning aangevraagd dan verwacht. Dit heeft geleidt tot een extra 

legesopbrengst van  € 8.000. 

 

Directe lasten 
Extra communicatieactiviteit bij grote projecten op het gebied van veiligheid hebben niet plaatsgevonden. 

Hierdoor ontstaat een onderschrijding van € 10.000. 

 

Algemene toelichting investeringen 

De aanschaf van mobiele camera’s is doorgeschoven van 2009 naar 2010.  

In de tweede bestuursrapportage is aangegeven dat de aanschaf ook niet in 2010 gaat plaatsvinden. In het 

collegeprogramma staat de aanschaf voor 2011/2012 gepland. 
 

  



18 
 

3. Brandweer 

3.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) mw. drs. M.M. van ’t Veld 

 

Omschrijving 

Het programma Brandweer omvat het geheel aan voorzieningen en activiteiten voor 

brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Veiligheidsregio Utrecht draagt vanaf 1 januari 2010 

zorg voor de effectuering hiervan. De gemeente Maarssen is deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 

De brandweerzorg spitst zich toe op de verschillende onderdelen van de veiligheidsketen: proactie, preventie, 

preparatie, repressie en nazorg. De gemeentelijke crisisbeheersing is geen onderdeel van de VRU. Wel is het 

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing van de VRU beschikbaar voor o.a. ondersteuning van de lokale 

ambtenaren crisisbeheersing en het organiseren van oefeningen. 

 

 

3.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Brandweer 

3.1 Een adequaat niveau van brandweerzorg, gericht op het voorkomen en bestrijden van branden, rampen en 

crises, het bieden van hulpverlening en het stabiliseren van de situatie bij milieu-incidenten. 

 
Effecten: Wat hebben we bereikt 

Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken 2010 kon nog niet beschikt worden over de jaarrekening van de 

VRU. Voor de bereikte resultaten over 2010 wordt verwezen naar de jaarrekening 2010 van de VRU die 

afzonderlijk aan de raad zal worden voorgelegd.  

 

3.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Doelstellingen 

Brandweerzorg en crisisbeheersing 

3.1.1 Het structureel voorkomen van onveiligheid. In een vroegtijdig stadium worden aspecten van externe 

veiligheid, brandveiligheid en bereikbaarheid bij de planontwikkeling ingebracht. 

3.1.2 Het voorkomen van diverse oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen daarvan. Het op 

basis van de algemene taakstelling van de VRU en met inachtneming van het tussen de VRU en de 

gemeente Maarssen afgesloten prestatiecontract, prioriteit geven aan integrale handhaving en toezicht. 

Voor het buitentoezicht en de brandveiligheid van recreatieparken wordt extra capaciteit en ondersteuning 

ingezet. 

3.1.3 Het adequaat voorbereiden op calamiteitenbestrijding. De activiteiten die bij de voorbereiding behoren, denk 

daarbij aan opleiden, oefenen, onderhoud bluswatervoorziening en onderhoud materieel/materiaal, zullen 
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door de VRU in 2010 op minimaal hetzelfde kwaliteitsniveau worden voortgezet. Door de VRU zal in 2010 

een nieuwe opleidingsstructuur worden ingevoerd met het oogmerk kennis en vaardigheden op een nog 

hoger peil te brengen en te houden. 

3.1.4 Voldoen aan de eisen die van rijkswege zijn gesteld aan repressie, nazorg en rampenbestrijding:  

a. De VRU werkt, in de vorm van een project, aan een voorstel tot samenvoeging van de brandweerposten 

Tienhoven en Westbroek.  

b. De bestaande tendens om de opleidings- en oefenverplichtingen aan te scherpen voor alle gemeentelijke 

sleutelfunctionarissen in het gemeentelijke managementteam en diverse actiecentra wordt gecontinueerd, 

binnen de mogelijkheden die de VRU daarvoor biedt.  

c. De geactualiseerde rampenbestrijdingsplannen Amsterdam-Rijnkanaal en LPG stations zullen in 2010 

gereed zijn.  

d. Uitvoering geven aan de Wet Veiligheidsregio en het veelal in VRU-verband actualiseren van de diverse 

plannen. 

3.1.5 Het in het kader van de VRU vorm geven aan een samenhangende, slagvaardige organisatie van 

rampenbestrijding en noodhulpverlening:  

a. Door het bundelen van kennis, ervaring en competenties wordt gewerkt aan de verbetering van de 

hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht.  

b. Door middel van het prestatiecontract tussen de VRU en de gemeente Maarssen, houdt Maarssen vinger 

aan de pols voor wat betreft de locale prioriteiten en wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de door 

de raad geformuleerde uitgangspunten. 

 

3.4. Wat heeft het gekost 

 Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten 925.636 1.018.758 1.010.758 2.046.073 1.035.315
Indirecte lasten 1.358.518 1.327.901 1.327.901 659.034 -668.867
Kapitaalslasten 448.044 552.182 552.182 1.337.512 785.330
TOTAAL LASTEN 2.732.197 2.898.841 2.890.841 4.042.619 1.151.778
  
Baten 199.670 111.838 111.838 1.532.729 1.420.891
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 2.532.527 2.787.003 2.779.003 2.509.889 -269.114
  
SALDO RESULTAATBESTEMMING       
  
Saldo na resultaatbestemming 2.532.527 2.787.003 2.779.003 2.509.889 -269.114

 

Algemene toelichting financiën 

Per saldo sluit programma 3 Brandweer af met een voordelig resultaat van € 269.114. Het volgende moet 

hierbij in ogenschouw worden genomen.  

Tijdens het opstellen van de begroting 2010 was de regionalisering van de brandweer naar de VRU in volle 

gang. Pas in november 2010 was de regionalisering definitief een feit. Tevens was er pas aan het einde van 

het jaar meer bekend over de overname van de activa. Om deze redenen was het niet mogelijk om tijdig een 

formele begrotingwijziging te maken, waardoor de financiële en administratieve consequenties van de 

regionalisering niet volledig konden worden verwerkt. De cijfers die worden gepresenteerd in bovenstaande 
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tabel moeten daarom in dit licht worden bezien. Het positieve saldo op het programma wordt veroorzaakt 

door de overname van de activa door de VRU. Dit komt doordat meerdere activa reeds volledig zijn 

afgeschreven, maar nog wel een economische waarde hebben die de VRU heeft vergoed (€ 270.000).   

 

Algemene toelichting investeringen 

De volgende activa zijn overgenomen door de VRU en kunnen dientengevolge worden afgesloten: 

• Autoladder 515  

• Waterongevallenvoertuig 517  

• PM-pickup 507 - dienstbus open laadbak  

• Dienstvoertuig BvD 519  

• Dienstvoertuig CvD 509  

• Tankautospuit 514  

• Tankautospuit 513  

• Dienstbus 527  

• Kleding, helmen en maskers incl. jeugd  

• Boot met trailer 511  

• Kleding SGG  

• Portofoons C2000  

• Persluchtapparatuur  

• Bootkraan  

• Chemiepakken  

• Aggregaten Brandweer  

• P2000 alarmontvangers  

• Materieelwagen, incl. inventaris 518 
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4. Handhaving 

4.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) mw. drs. M.M. van ’t Veld, dhr. drs. J.W. Verkroost, dhr. C.P.W.J. Schröder 

 

Omschrijving 

Dit programma is gericht op het handhaven van de bouw- en ruimtelijke wet- en regelgeving in de gemeente 

Maarssen. Het doel van handhaving is de naleving van wet- en regelgeving te bevorderen, teneinde de 

beleidsdoelen te realiseren. Dit gebeurt door het (doen) voorkomen, beëindigen en ongedaan maken van 

overtredingen. 

 

Het programma Handhaving beslaat alle activiteiten die voortvloeien uit controle van verleende vergunningen op 

grond van de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de gemeentelijke APV, Drank- en horecawet en andere 

wetten inzake het (ruimtelijk) bestuursrecht. Verder is de behandeling van handhavingzaken - al dan niet op 

verzoek - hier een onderdeel van, evenals de behandeling van bezwaar- en beroepschriften die samenhangen 

met de andere activiteiten van dit programma. We hebben hiervoor verschillende instrumenten tot onze 

beschikking, zoals bestuursdwang, dwangsommen en vergunningen en ontheffingen. 

 

Een specifiek onderdeel van het programma richt zich op de verbetering van de brandveiligheid op de 

recreatieparken aan de Westbroekse binnenweg en de Herenweg/Gageldijk. 

 

4.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Handhaving 

4.1 Het gemeentelijk bestuur wil  een veilige en leefbare woon-, werk- en leefomgeving en bebouwing voor mens, 

dier en goederen. Hiervoor handhaven wij op transparante en consequente wijze, op basis van een 

vastgesteld handhavingprogramma, de wet- en regelgeving, zodat deze worden nageleefd en dat 

beslissingen en maatregelen worden begrepen door de klant. 

 

Effecten: Wat hebben we bereikt 

 

 

4.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Doelstellingen 

Juridische zaken Bouwen en wonen 

4.1.5 Het behouden van de leefbaarheid van gebieden door het tegengaan van illegale bouw en strijdig gebruik, 

met name in de kwetsbare gebieden. 
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Integrale handhaving en toezicht 

4.1.1 Organiseren van integrale handhaving en toezicht met de samenwerkende partners naar aanleiding van het 

rapport Mans over de omgevingsdienst, zodat per 1 januari 2011 alle toezicht- en handhavingstaken op het 

gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn ondergebracht in een 

uitvoeringsdienst. 

4.1.2 Vaststellen van een handhavingprogramma met een duidelijke prioritering op beleid en onderwerp. Op de in 

het handhavingprogramma aangegeven onderwerpen wordt een extra handhavinginzet gedaan. 

4.1.3 Herijken van de handhavingsnota: van gebiedsgerichte benadering naar een integrale programma 

benadering. 

4.1.4 Het vergroten van de bekendheid van de regels onder de burgers en bedrijven, zodat minder overtredingen 

worden begaan. Daarvoor vragen wij ruim aandacht in de pers door middel van publicaties 

 

Doelstellingen: Wat hebben we daarvoor gedaan 

4.1.5 Deze doelstelling is gerealiseerd.  

4.1.1 Dit is niet gerealiseerd. Het landelijke tijdschema om te komen tot regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) 

is in 2010 vertraagd door aangenomen moties in de Eerste en Tweede Kamer. Hierdoor is ruimte gecreëerd 

voor een bottom-up proces en het komen tot regionaal maatwerk. In Noordwest Utrecht is dit opgepakt 

door in september 2010 een ambtelijke werkgroep in te stellen met de opdracht te inventariseren aan welke 

eisen en wensen een RUD dient te voldoen. Dit is overeenkomstig kortgesloten met de provincie die binnen 

dit proces de regie voert. Het bottom-up procesplan NWU-gemeenten (uitwerking fase 1 en 2) is in 

december 2010 besproken in het Algemeen Bestuur. Daarbij is geadviseerd in te stemmen met de in het 

voorstel opgenomen randvoorwaarden, inhoudelijke uitgangspunten en wensen ten aanzien van de 

optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening en het management van de Milieudienst opdracht te 

geven in een businessplan uit te werken met welk RUD-model (regionale RUD, provinciale RUD of 

tussenvormen) de belangen van de NWU-gemeenten zo goed mogelijk worden behartigd.  

4.1.2 Niet gerealiseerd. Het handhavingsprogramma 2009 - 2010 had een looptijd tot juli 2010. In verband met 

de  herindeling is er geen nieuw handhavingsprogramma voor het resterende gedeelte van 2010 opgesteld. 

De looptijd van het oude handhavingsprogramma is verlengd tot en met  31 december 2010 met een 

identieke prioritering. 

4.1.3 Niet gerealiseerd. Vanwege de herindeling is de handhavingsnota in 2010 niet herijkt. Herijking van de 

handhavingsnota vindt plaats voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. 

4.1.4 In 2010 is niet actief voorlichting gegeven over wetten en regels aan de burgers. Er is voor gekozen om de 

beperkte handhavingscapaciteit uitsluitend in te zetten op reeds ingezette handhavingsprocedures teneinde 

illegale situaties op een efficiënte wijze te laten beëindigen. 
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4.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten 212.059 113.479 68.779 65.999 -2.780
Indirecte lasten 224.045 243.256 243.256 188.433 -54.824
TOTAAL LASTEN 436.103 356.735 312.035 254.432 -57.603
  
Baten* 15.937   71.900 71.900
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 420.166 356.735 312.035 182.532 -129.503
  
SALDO RESULTAATBESTEMMING       
  
Saldo na resultaatbestemming 420.166 356.735 312.035 182.532 -129.503
 
Toelichting realisatie 

 
Baten 

De baten betreffen verbeurd verklaarde dwangsomen (€ 71.000 maar nog niet voldaan). Deze opbrengst wordt 

vooraf nooit geraamd. Gevolg hiervan is een  incidenteel voordeel ten bedrage van € 71.000.  
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5. Dienstverlening 

5.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) dhr. drs. J.W. Verkroost 

 

Omschrijving 

Dienstverlening gaat over de contacten die de gemeente heeft met individuele burgers, bedrijven en 

organisaties. Meer specifiek gaat het om het verstrekken van gemeentelijke informatie, producten en diensten 

zoals vergunningen, subsidies, uitkeringen, aanslagen, verklaringen en documenten. Het programma 

dienstverlening raakt daarmee de gehele gemeentelijke organisatie. 

 

5.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Dienstverlening 

5.1 Het gemeentebestuur wil dat de burgers en ondernemers tevreden zijn over de dienstverlening van de 

gemeente; daarom zet het college in op een klant- en servicegerichte dienstverlening. Daarnaast willen we 

dat Maarssen een aantrekkelijke gemeente voor inwoners en ondernemers is, met voldoende 

werkgelegenheid, bedrijvigheid en levendigheid. Vanaf 2011 wordt in een prestatie indicator de mate van 

tevredenheid van onze burgers en ondernemers weergegeven. In 2010 is dit nog niet inzichtelijk. Reden is 

dat in verband met de organisatieontwikkeling het programma Dienstverlening op een aantal punten 

getemporiseerd is. Er wordt in 2010 daarom alleen op een aantal concrete punten een 

klanttevredenheidsonderzoek gedaan. 

 

Effecten: Wat hebben we bereikt 

  De afgelopen jaren is hard gewerkt aan verschillende projecten om de dienstverlening te ontwikkelen, ook in 

2010. De focus is verlegd naar de herindeling op 1 januari van Stichtse Vecht. Samen met Breukelen en 

Loenen is er hard gewerkt aan het continueren van de dienstverlening op 1 januari 2011. Zaken als een 

dienstverleningsconcept, nieuwe website, openingstijden en servicepunten zijn hierin opgepakt, de basis voor 

Stichtse Vecht ligt er, dit wordt verder uitgewerkt vanaf 1 januari 2011. 

 

5.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Doelstellingen 

Burgerlijke stand/GBA 

5.1.5 Invoeren basisregistratie Personen: Volgens het principe, eenmalig doorgeven, meervoudig gebruik, is 

vanaf 2010 de basisregistratie personen (GBA) verplicht. De invoering van deze basisregistratie wordt in 

2010 afgerond. Met de invoering van het stelsel van basisregistraties hoeven burgers hun gegevens nog 

maar één keer door te geven aan de overheid, waarna het bekend is bij alle geautoriseerde 

overheidsinstellingen. 
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Documentverstrekking 

5.1.6 Invoeren van de Wabo (omgevingsvergunning). De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is met 

ingang van 1 januari 2010 in werking getreden; wij verlenen tijdig en binnen de wettelijke termijnen 

omgevingsvergunningen. 

(Versterking) dienstverlening 

5.1.1 Verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de gemeente Maarssen. In 2008 en 2009 heeft een 

project plaatsgevonden gericht op verbetering van de telefonische dienstverlening, zowel op het gebied van 

techniek als gedrag. In 2010 wordt de telefonische dienstverlening op basis van de projectresultaten verder 

doorontwikkeld. Regelmatig zullen metingen worden gehouden, met bijbehorende managementrapportages 

en waar nodig bijsturingmaatregelen. In 2010 worden ook de eerste stappen gezet in de voorbereiding van 

een klantcontactcentrum (KCC). Hier kunnen op termijn de meeste klantvragen voor de organisatie worden 

afgehandeld. 

5.1.2 Vernieuwen website. De internetsite van Maarssen wordt in 2010 vernieuwd. Internet is een steeds 

belangrijker communicatie kanaal voor de gemeente Maarssen. Opwaardering van de technische- en 

gebruiksmogelijkheden is nodig en de organisatorische inbedding wordt opnieuw ingericht. In 2009 zijn de 

wensen en eisen geïnventariseerd. De nieuwe website moet voldoen aan de 125 landelijke webrichtlijnen 

en aan de wensen en eisen voor de doorontwikkeling van digitale dienstverlening, zoals E-formulieren, 

persoonlijke internet pagina, online afsprakenmodule. 

5.1.3 Afhandeling burgerbrieven. Burgerbrieven gericht aan de gemeente worden binnen de afgesproken termijn 

beantwoord. Hiervoor is in 2009 het project Verbeteren schriftelijke dienstverlening uitgevoerd. Voor 2010 

streven de gemeenten – stapsgewijs - naar afhandeling van alle burgerbrieven binnen de afgesproken 

termijn van vier weken in 90 % van alle gevallen. De termijnen worden gemonitord en de bijbehorende 

servicenorm wordt in het najaar van 2010 vastgesteld. Daarnaast worden in 2010 de werkprocessen voor 

de afhandeling in het Document Management Systeem ingevoerd en deels geautomatiseerd. Hiermee kan 

een verbetering van de afhandeling worden bereikt. Tevens ondersteunt het DMS het bereiken van een 

hoger kwaliteitsniveau 

5.1.4 Invoeren klanttevredenheidsonderzoek en servicenormen. In 2009 is een handleiding voor 

klanttevredenheidsonderzoeken en een methode voor het opstellen van servicenormen ontwikkeld. Ook 

heeft de publicatie van de eerste serie algemene servicenormen in 2009 plaatsgevonden. In 2010 volgt een 

klanttevredenheidsonderzoek, om te meten hoe de tevredenheid van de klanten is over de producten en 

diensten van die eerste serie servicenormen. Mede rekening houdend met de uitkomsten van de meting, 

breiden we in 2010 de servicenormen uit met een serie meer specifieke normen. De servicenormen worden 

op dat moment gebundeld tot een kwaliteitshandvest. Het kwaliteitshandvest kan in de loop van de tijd 

aangescherpt en uitgebreid worden. 

5.1.7 Tijdenbeleid. In 2009 heeft de gemeente Maarssen onderzoek gedaan naar de openingstijden van het 

gemeentekantoor. Naar aanleiding hiervan zullen de openingstijden medio 2010 aangepast worden. 

Concreet betekent dit een verruiming en standaardisering van de openingstijden, inclusief een proef om één 

keer per maand voor bepaalde producten op de zaterdagochtend open te gaan. 

5.1.8 Digitale Informatievoorziening. In 2009 is een projectorganisatie ingesteld met als opdracht de selectie en 

implementatie van een gemeentebreed Document Management Systeem (DMS). Aan de hand van een 

programma van eisen heeft een Europese aanbesteding en gunning aan een leverancier plaatsgevonden. 

Bij het vaststellen van de begroting 2010 is besloten om de implementatie van het systeem uit te stellen tot 

1 september 2010, vanwege de druk op de ambtelijke organisatie en de noodzaak financiële middelen vrij 



26 
 

te maken. In het najaar 2010 wordt het project weer opgestart met een aantal pilots waarna implementatie 

van de eerste werkprocessen kan plaatsvinden. 

Doelstellingen: Wat hebben we daarvoor gedaan 

5.1.5 Het project is afgerond en in beheer genomen. Alle medewerkers met klantcontacten hebben een workshop 

gevolgd. Informatiebeheerders zijn aangesteld. 

5.1.6 Voorbereidingen voor de invoering van de Wabo zijn afgerond. Vooruitlopend op de wettelijke 

invoeringstermijn wordt er al gewerkt volgens deze nieuwe methode. Per 1 oktober 2010 wordt de Wabo 

definitief ingevoerd. 

5.1.1 Begin 2010 is het project telefonische dienstverlening afgerond. In mei is er een telefonische vervolgmeting 

gehouden. Op onderdelen als bereikbaarheid en wachttijd en het gebruik van de meldteksten is de 

telefonische dienstverlening sterk verbeterd. Bij andere onderdelen is de service ook verbeterd en zijn de 

juiste randvoorwaarden gecreëerd om dit nog verder door te ontwikkelen. Periodiek worden de 

servicenormen in het Management Team besproken en maandelijks monitoren de afdelingshoofden het 

telefoongedrag. De projectgroep heeft een voorbereidende notitie geschreven over de ontwikkeling van een 

Klant Contact Centrum, de concrete uitwerking hiervoor zal volgend jaar in de Stichtse Vecht plaatsvinden. 

5.1.2 De doorontwikkeling van de website van Maarssen is stopgezet vanwege de herindeling. Het vervangen 

van de website is betrokken bij de herindeling. De Werkgroep Dienstverlening (subwerkgroep Website en 

intranet) heeft de opdracht gekregen om een nieuwe website voor de gemeente Stichtse Vecht te 

ontwikkelen. Er is een vergelijking gemaakt tussen de drie  verschillende sites van de gemeenten. Dit heeft 

geleid tot een nieuw bestek van eisen, waarbij ook rekening is gehouden met de toekomstige 

ontwikkelingen van de elektronische dienstverlening (groeimodel). Alle inzet is er op gericht op 1 januari 

2011 een site gereed te hebben voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht met veel informatie, een loket 

voor digitale dienstverlening en dit alles met een nieuwe huisstijl en navigatiestructuur.  

5.1.3 Het implementeren van een DMS en het vaststellen van servicenormen worden. na de herindeling verder 

opgepakt. De termijnen voor de afhandeling van brieven werden actief bewaakt en het heeft aandacht  

gehad binnen de hele organisatie. Uit voorgaande rapportage bleek dat 71% tijdig is afgedaan. Dit 

percentage is voor de laatste paar maanden gelijk gebleven. Het verbeteringsproces begint de eerste 

resultaten op te leveren. Vinger aan de pols houden blijft noodzakelijk. 

5.1.4 Een eerste set servicenormen is vastgesteld in Maarssen. De verdere ontwikkeling van de servicenormen 

wordt opgepakt samen met de gemeenten Breukelen en Loenen. Naar verwachting zal hier in de loop van 

2011 mee worden begonnen. 

5.1.7 In verband met de herindeling is deze geplande activiteit niet opgestart. De Werkgroep 

Dienstverlening heeft een onderzoek verricht naar de huidige openingstijden van de fusiegemeenten en een 

voorstel gedaan voor de openingstijden van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. De beschikbare capaciteit 

wordt optimaal en flexibel ingezet, waardoor ruime openingstijden aangeboden worden. 

5.1.8 In verband met de herindeling is deze geplande activiteit niet opgestart. Het implementeren van een DMS 

wordt opgepakt door de 3 fusiegemeenten. 
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Indicatoren voor 2010 Norm 

Score 
vorige 

MARAP Score   

5.1.1.1 % klanten dat direct telefonisch wordt geholpen (= antwoord of goede 

terugbelafspraak) 

95   89 % 
 

5.1.2.1 Aantal gepubliceerde servicenormen 12   Project 

stopgezet
 

5.1.2.2 % digitale meldingen leefomgeving van bewoners 15   24% 
 

5.1.2.3 Score in landelijke monitor AdviesOverheid.nl (ranking van alle 

Nederlandse gemeenten) 

170   Project 

stopgezet
 

5.1.2.4 Aantal aanvragen digitale producten 1000   2620 
 

5.1.3.1 % burgerbrieven, dat tijdig wordt afgehandeld 90   71% 
 

  

Specifieke toelichting Indicator score 

5.1.1.1 Periodiek worden de servicenormen in het Management Team besproken en maandelijks monitoren de 

afdelingshoofden het telefoongedrag. 

5.1.2.1 In verband met herindeling zijn de geplande activiteiten opgestart in samenwerking met de 

fusiegemeenten. 

5.1.2.2 In 2010 in totaal 5531 meldingen binnengekomen. 24% hiervan kwam binnen via het digitale loket. 

5.1.2.3 In 2010 zijn alle inspanningen er op gericht om de digitale dienstverlening vanaf 1 januari 2011 te 

continueren voor de gemeente Stichtse Vecht. Dat betekent dat het serviceniveau hetzelfde blijft en pas 

weer verder ontwikkeld kan worden vanuit de organisatie Stichtse Vecht. 

5.1.2.4 In 2010 zijn in totaal ruim 2600 producten digitaal aangevraagd. Dat betekent dat de norm ruim is 

gerealiseerd. Er wordt goed gebruik gemaakt van de gemeentelijke website. In 2010 is de startpagina 

ruim 150.000 keer bezocht. Ruim 14.507 bezoekers hebben het e-loket bezocht. Het meest wordt gebruik 

gemaakt van het digitaal doorgeven van een verhuizing, het aanvragen van uittreksels, doorgeven van 

een melding grofvuil en het digitaal aanvragen van een informatiemap voor huwelijken. Het digitale 

belastingloket is eveneens een succes. Dit loket is ruim 6.000 keer bezocht. 

5.1.3.1 71% van de burgerbrieven zijn binnen het gestelde termijn afgehandeld. 
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5.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 486.937 491.342 609.842 621.042 11.200
Indirecte lasten* 2.405.274 2.266.914 2.266.914 2.220.447 -46.467
Kapitaalslasten 12.566 12.566 12.566 12.566 
TOTAAL LASTEN 2.904.777 2.770.822 2.889.322 2.854.054 -35.268
  
Baten* 992.561 911.472 890.472 948.709 58.237
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 1.912.216 1.859.350 1.998.850 1.905.345 -93.505
  
SALDO RESULTAATBESTEMMING       
  
Saldo na resultaatbestemming 1.912.216 1.859.350 1.998.850 1.905.345 -93.505
 
Toelichting realisatie 

 
Baten 

In 2010 zijn meer rijbewijzen en paspoorten versterkt dan werd verwacht. Hierdoor stijgen de 

legesinkomsten  licht met € 50.000. 

 

Directe lasten 
Er is een nadeel van € 10.000 aan de lastenkant. Bij de baten is toegelicht dat er meer aanvragen van 

paspoorten en rijbewijzen zijn geweest dan begroot, dit geeft meer kosten zoals overdrachten aan het rijk. 

 

Indirecte lasten 
Vanwege extra werkzaamheden ten behoeve  van de herindeling zijn meer uren gemaakt dan begroot. Dit 

geeft een lichte overschrijding op de loonkosten, zie programma 18. 

  

Algemene toelichting investeringen 

De nieuwe 'veilige' stemmachines zitten nog in de testfase en worden landelijk nog niet geleverd. De 

investering van € 110.000 wordt verschoven naar 2012. 
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6. Vertrouwen 

6.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) mw. drs. M.M. van ’t Veld 

 

Omschrijving 

In dit programma staat de relatie tussen de gemeente (de raad, het college en het ambtelijk apparaat) en de 

inwoners, instellingen en bedrijven van de gemeente Maarssen centraal. Vertrouwen van deze groepen in de 

gemeente is van essentieel belang. Het doel van dit programma is dat de gemeente helder, integer en open 

communiceert naar de bewoners en overige betrokkenen toe. Het correct en integer behandelen van bezwaren 

en klachten hoort daar ook bij. Een andere belangrijke taak is, dat de gemeente regelmatig het uitgevoerde 

beleid en gehanteerde instrumenten evalueert, om tot verbeteringen te komen. 

 

6.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Vertrouwen 

6.1 De gemeente wil  een verdere toename van vertrouwen van de inwoners, instellingen en bedrijven in het 

gemeentebestuur en het ambtelijk organisatie realiseren, uiteindelijk resulterend in een rapportcijfer 7.  

De gemeente communiceert  open, integer, proactief en transparant met de inwoners, instellingen en 

bedrijven communiceren. Inwoners, instellingen en bedrijven moeten weten wat er speelt binnen de 

gemeente en andersom geldt dit zeer zeker ook. De gemeente wil eerlijke en onafhankelijke beslissingen 

nemen. De inwoners, instellingen en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat hun klachten en 

bezwaren aanvragen op een goede wijze worden behandeld. De gemeente wil geen criminele activiteiten 

binnen de gemeente mogelijk maken. De bedrijven binnen de gemeente en de partners van de gemeente 

moeten te vertrouwen zijn. 

 

Effecten: Wat hebben we bereikt 

  Het inwonerspanel beoordeelde in de 7e peiling het gemeentebestuur (college en raad) in zijn geheel met een 

rapportcijfer van 5,8. Men is minder tevreden over de mate waarin het gemeentebestuur op de hoogte is van 

wat er speelt onder de burgers, in hoeverre er rekening wordt gehouden met de wensen van de burgers en de 

mate waarin de burgers worden betrokken bij beleidsvorming. Wel vinden de panelleden dat burgemeester en 

wethouders sinds 2007 steeds toegankelijker zijn geworden. 

Effectindicatoren voor 2010 Norm Score   

6.1.1 Vertrouwen in gemeentebestuur n.v.t. 5,8 
 

 

Specifieke toelichting effectindicator score 

Zie toelichting Effecten: wat hebben we bereikt.   



30 
 

6.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 

Beoogde Doelstellingen 

Integriteit 

6.1.3 Evalueren van de externe bezwarenadviescommissie om indien nodig tot verbeteringen van de 

bezwarenafhandeling te komen. Beoordelen van de huidige toepasbaarheid van het BIBOB-instrument en 

eventueel de mogelijkheden van het instrument uitbreiden. Door dit instrument op een juiste wijze in te 

zetten, kunnen (potentiële) criminele activiteiten grotendeels worden voorkomen. 

Participatie en betrokkenheid 

6.1.2 Evalueren van het inwonerspanel als monitorinstrument. Intensiveren van de activiteiten in het kader van 

“zichtbaar dichtbij”. Uitvoering geven aan het plan van aanpak ter verbetering van de bestuurscultuur. 

Transparantie en communicatie 

6.1.1 Opstellen van een gemeentebrede communicatiestrategie. 

Doelstellingen: Wat hebben we daarvoor gedaan 

6.1.3 De evaluatie  van de bezwarenadviescommissie heeft plaatsgevonden en tevens is het jaarverslag  2009 

uitgebracht. De aanbevelingen uit  de evaluatie zijn betrokken bij het opstellen van de nieuwe regeling voor 

Stichtse Vecht. Het beoordelen van de huidige toepasbaarheid van het BIBOB-instrument en de eventuele 

uitbreiding van de mogelijkheden heeft gelet op de herindeling (nog) niet plaatsgevonden. 

6.1.2 In de 7e peiling geeft 60% van de panelleden aan (meer) betrokken te willen worden bij het beleid van de 

gemeente, met name door opinieonderzoek en internetfora. Om de betrokkenheid bij alle inwoners te 

vergroten, denkt men naast het geven van voorlichting vooral aan contact tussen de bewoners en de 

gemeente en wijkbeheerders. Een voorgenomen verdiepingsgesprek met de leden van het panel heeft in 

2010 niet plaatsgehad. Wel zijn de leden nauw betrokken geweest bij de maatschappelijke consultatie voor 

de toekomstvisie Stichtse Vecht. Ook waren ze speciale gast tijdens de “Maarssen onvergetelijk” week, die 

door het gemeentebestuur van 14 t/m 20 december 2010 is georganiseerd.In het kader van “Zichtbaar 

dichtbij” heeft het college in 2010 bezoek gebracht aan een aantal maatschappelijke activiteiten, o.a. rond 

de thema’s sport, milieueducatie en landelijk gebied. Daarnaast zijn in maart en december de nieuwe 

inwoners feestelijk ontvangen en is in september het raadsprogramma “Trots op Maarssen” afgerond met 

een informatiespecial in de VAR. Eind 2009 begin 2010 is een externe procesbegeleider aangetrokken om 

in het kader van de uitvoering van het rapport Berenschot te komen tot een analyse en een aanpak van de 

bestuurscultuur. Er is een Plan van Aanpak opgesteld waarin gevraagde analyse is gegeven. Op basis van 

deze analyse zijn in het kader van dat Plan van Aanpak op het niveau van de gemeenteraad, het college 

van Burgemeester en Wethouders, het managementteam en de griffie verschillende sessies geweest om 

de onderlinge wijze van samenwerken te verbeteren. Er is met name gewerkt aan de onderlinge relaties, 

inzicht daarin en de samenwerkingsmechanismen. Daarnaast heeft de raad in dit kader ook een uitspraak 

gedaan over het rapport Berenschot: “Lessons learned" zijn geïnventariseerd en vastgesteld. De 

onderliggende boodschap daarbij was deze in een open debat richting burger te formuleren en anderzijds 

deze mee te nemen naar de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Het programma is rond de zomer stopgezet 

vanwege de zich aankondigende fusie met Breukelen en Loenen per 1 januari 2011. 

6.1.1 In 2010 is gewerkt met een aantal speerpunten per beleidsterrein, om daarmee samenhang aan te 

brengen in de veelheid aan communicatie-uitingen. Voor 2011 is een eerste concept van een 

gemeentebrede communicatiestrategie gereed.  
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6.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 2.547.860 1.034.419 1.024.419 1.268.626 244.207
Indirecte lasten 794.792 737.540 737.540 839.175 101.635
TOTAAL LASTEN 3.342.652 1.771.959 1.761.959 2.107.801 345.842
  
Baten 160      
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 3.342.492 1.771.959 1.761.959 2.107.801 345.842
  
SALDO RESULTAATBESTEMMING       
  
Saldo na resultaatbestemming 3.342.492 1.771.959 1.761.959 2.107.801 345.842
 

Toelichting realisatie 

 

Directe lasten 

Actualisatie van de voorziening voor de toekomstige pensioenen voormalig wethouders noodzaakt tot bijstorting 

van € 210.000. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er een lagere rekenrente wordt gehanteerd dan bij 

de berekening in 2009.  De kosten verbonden aan berekening en actualisatie van de pensioenen bedragen  

€ 10.000. Met deze kosten was geen rekening gehouden. De uit te betalen vergoedingen aan de voorzitter en 

leden van de adviescommissie bezwaarschriften is afhankelijk van het aantal zittingen. Het aantal zittingen is 

enigszins achtergebleven bij de planning (voordeel € 10.000).Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden door 

Bureau BIBOB. 
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7. Sociale zaken en werkgelegenheid 

7.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) dhr. C.P.W.J. Schröder 

 

Omschrijving 

Dit programma omvat de zaken, gericht op de sociale zekerheid en werkgelegenheid, zoals het verlenen van 

bijstand aan rechthebbenden en het bevorderen van de uitstroom naar werk (activering). Het (preventief) 

bestrijden van fraude op sociale regelingen en het correct en efficiënt uitvoeren van het minimabeleid zijn ook 

belangrijke taken. Schuldhulpverlening wordt onder regie van de gemeente aangeboden en als laatste het 

verstrekken van voorlichting en informatie over sociale regelingen, ten einde het niet-gebruik van regelingen en 

voorzieningen te verminderen. 

 

7.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Sociale zaken en werkgelegenheid 

7.1 Het gemeentebestuur streeft  ernaar dat alle inwoners van Maarssen, direct of op termijn, zelfstandig in hun 

eigen onderhoud kunnen voorzien en volwaardig participeren in de samenleving. De gemeente wil het aantal 

mensen dat afhankelijk is van een uitkering, rekening houdend met de invloed van de recessie, zo klein 

mogelijk houden. De gemeente wil niet dat mensen onterecht een uitkering ontvangen. Voor inwoners die 

afhankelijk zijn van een uitkering, is het streven om hen duurzaam te laten uitstromen richting werk en anders 

zo hoog mogelijk op de re-integratieladder te krijgen en te houden. Het laddermodel gaat uit van de gedachte 

dat iedere bijstandsaanvrager een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Deze afstand is bepalend voor 

de soort re-integratiedienstverlening die wordt aangeboden. Hierbij laat de gemeente geen klanten of 

doelgroepen buiten beschouwing.  

 

Effecten: Wat hebben we bereikt 

  We hebben stevig ingezet op re-integratie, handhaving en acties in de keten. Het gemiddeld aantal 

bijstandcliënten is hierdoor minder hard gestegen dan verwacht. 

Effectindicatoren voor 2010 Norm Score   

7.1.1 aantal mensen in WWB bestand 350 340 
 

 

Specifieke toelichting effectindicator score 

7.1.1 In de oorspronkelijke meerjarenbegroting was uitgegaan van gemiddeld 300 uitkeringsgerechtigden. Bij het 

vaststellen van de begroting 2010 is rekening gehouden met een stijging van het aantal 

bijstandsgerechtigden als gevolg van de economische crisis (conform de voorspellingen van het CBS). Als 

gevolg hiervan werd een gemiddeld aantal klanten verwacht van 362 (en dus niet de genoemde 350). Het 

betreft de groep cliënten in de algemene bijstand (dus exclusief cliënten in de IOAW, IOAZ' 
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en BBZ). Uiteindelijk blijkt nu dat er sprake is van een lichtere stijging dan verwacht: het gemiddelde aantal 

bijstandcliënten komt uit op 340. 

 

7.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
 

Beoogde Doelstellingen 

Bijstandsverlening 

7.1.7 De gemeente blijft scherp controleren op de rechtmatigheid van de bijstandsverlening. 

Uitstroom en activering 

7.1.2 De gemeente bied alle klanten een op maat gesneden re-integratie traject aan, om ze duurzaam (voor een 

minimale periode van 6 maanden) naar werk te laten uitstromen en zo hoog mogelijk op de re-

integratieladder te krijgen. 

7.1.3 Samenwerking met het UWV binnen het werkplein-concept optimaliseren met als doel het voorkomen van 

instroom in de bijstand en het bereiken van maximale uitstroom. 

7.1.4 De gemeente gaat op het werkplein in samenwerking met ketenpartners een jongerenloket inrichten. 

7.1.5 De gemeente geeft werkloze jongeren tot 27 jaar een werkleeraanbod, dat prioriteit heeft boven een 

inkomensvoorziening. Dit geldt zowel voor nieuwe aanmeldingen als voor jongeren, die al een uitkering 

ontvangen. 

7.1.6 De gemeente gaat het instrument verloning inzetten, waarmee een groep cliënten, die op re-

integratietrajecten geplaatst wordt, een dienstverband krijgt met beloning vanuit het Werkdeel in plaats van 

een uitkering. 

Minimabeleid 

7.1.1 Het gebruik van de minimaregelingen onder de rechthebbende minima uitbreiden en bevorderen, zodat 

iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. We geven gerichte en proactieve informatie en 

voorlichting aan de klanten en potentiële klanten op het gebied van schuldhulpverlening, minimabeleid en 

kwijtschelding belastingen. Dit wordt deels bereikt met de inzet van intermediaire instellingen. 

7.1.8 De gemeente gaat de hulpverlening bij schuldsituaties opnieuw aanbesteden. Gekeken wordt hoe de 

dienstverlening vanaf april 2010 wordt voortgezet. 

 

Doelstellingen: Wat hebben we daarvoor gedaan 

7.1.7 Handhaving heeft hoge prioriteit, Het gemeentebestuur heeft een handhavingsbeleid opgesteld en geeft 

voortdurend  aandacht aan zowel preventie, controle en repressie. De poortwachtersfunctie wordt actief 

ingezet, we controleren streng aan de poort en zijn fraude-alert. de gemeente heeft  een 

preventiemedewerker in dienst voor de diverse controles en fraudeopsporing en werken nauw samen met 

de Regionale Sociale Recherche. 

7.1.2 Eind 2010 is het klantenbestand 371. Daarvan zijn er 282 actief in een traject en daardoor ingedeeld op een 

der 8 treden van de re-integratieladder. Redenen om mensen niet op traject te plaatsen zijn tijdelijke 

ontheffing van de arbeidsverplichting of een taaltraject. 

7.1.3 Een medewerker van de gemeente is op het werkplein actief in de "poort": de uitkeringsintake wordt ter 

plaatse afgenomen in samenwerking met de werkcoaches van het UWV. Ook is een samenwerking in 

werkprocessen vastgelegd tussen klantmanagers van de gemeente en het Jongerenloket op het werkplein 
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met het doel jongeren, die een werkleeraanbod aanvragen, effectief te bedienen en te monitoren. Tenslotte 

participeert de projectmanager van sociale zaken in het managementteam van het werkplein, samen met 

UWV, Utrecht en Woerden om het werkpleinconcept verder te ontwikkelen. 

7.1.4 Dit jongerenloket is ingericht samen met de partners en zal ook in 2011 verder worden ontwikkeld. Het 

jongerenloket heeft een taak in het verzorgen van het werkleeraanbod aan jongeren en werkt daarin samen 

met ketenpartners, ROC en o.a. het regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaters.   

7.1.5 De gemeente doet nieuwe aanmeldingen van jongeren tot 27 jaar een werkleeraanbod in samenwerking 

met het Jongerenloket Leidsche Rijn. Jongeren uit deze doelgroep, die een bijstandsuitkering ontvingen, 

zijn vóór juli onder de werking van de Wet investeren in jongeren gebracht en hebben eveneens een 

werkleeraanbod ontvangen voor zover zij niet reeds in een re-integratietraject opgenomen waren. 

7.1.6 Het instrument verloning is vooralsnog alleen ingezet ten behoeve van WSW geïndiceerden, die in een 

voortraject geplaatst zijn. Verdere toepassing, bijvoorbeeld voor jongeren, die een werkleeraanbod hebben 

aanvaard heeft niet plaatsgevonden vanwege de complexe administratieve en juridische gevolgen. 

7.1.1 Voor het bereiken van de doelgroep zijn de volgende acties ondernomen om de verschillende regelingen 

onder de aandacht te brengen:  

- Maandelijks informatietekst in de VAR 

- Proactieve informatie door consulenten van de gemeente Maarssen  

- Presentaties door U-pas bureau bij verengingen en (belangen) organisatie 

- Presentatie over minimabeleid bij diverse instellingen en organisaties 

- Voorlichting aan de uitvoerder van de schuldhulpverlening 

- Uitbrengen folder Iedereen in Maarssen doet mee 

- Samenwerking en contact met intermediaire instellingen voor het doorgeven van informatie.  

Verder is gezocht naar drempelverlagende maatregelen. Voorbeelden zijn vereenvoudigde 

aanvraagformulieren, automatisch toesturen van formulieren, automatisch toekennen bij personen van wie 

de gegevens al bekend zijn, automatische kwijtscheldingen belastingen e.d. Deze activiteiten hebben geleid 

tot een toenemend gebruik van de minimaregelingen. 

7.1.8 In het eerste kwartaal van 2010 hebben we een aanbestedingsprocedure uitgevoerd voor het contracteren 

van een uitvoerder voor schuldhulpverlening. Deze aanbestedingsprocedure is volledig afgerond en per 1 

april 2010 is een overeenkomst gesloten met Conclusion BV onderdeel PLANgroep. 

 

Indicatoren voor 2010 Norm 

Score 
vorige 

MARAP Score   

7.1.2.1 % klanten met traject 65   75 
 

7.1.1.1 % duurzame uitstroom arbeid 35   38 
 

7.1.1.2 % minima die beroep doen op minimaregelingen 30   48,8 
 

 

Specifieke toelichting Indicator score 

7.1.2.1 De realisatie is 75 % 

7.1.1.1 Duurzame uitstroom betekent dat men een half jaar na uitstroom nog steeds aan het werk is. Na deze zes 

maanden wordt een uitstroompremie verstrekt. Op basis van deze gegevens blijkt dat in 2010 12 maal 

een uitstroompremie verstrekt is. Dit is 38 % van de  uitstroom van 2009. 



35 
 

7.1.1.2 De huidige systemen generen deze gegevens niet, waardoor de berekeningen moeizaam zijn. De meest 

recente maar nog niet helemaal volledige gegevens dateren uit 2009. Er is dan een score bekend van 

48,8% gebruik van de minimaregelingen. Over het jaar 2010 zijn nog geen voldoende gegevens bekend 

om een berekening te kunnen maken. Geschat wordt dat het deelnamepercentage ongeveer hetzelfde zal 

zijn. 

 

7.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 10.626.157 10.676.274 10.820.058 10.884.486 64.428
Indirecte lasten 1.424.778 1.549.239 2.260.611 1.896.564 -364.047
TOTAAL LASTEN 12.050.935 12.225.513 13.080.669 12.781.050 -299.619
  
Baten* 9.068.009 9.384.281 9.377.281 9.278.504 -98.777
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 2.982.926 2.841.232 3.703.388 3.502.545 -200.843
  
SALDO RESULTAATBESTEMMING       
  
Saldo na resultaatbestemming 2.982.926 2.841.232 3.703.388 3.502.545 -200.843
 

Toelichting realisatie 

 

Baten 

Op het totale programma Sociale zaken is € 98.777 minder aan baten ontvangen dan begroot. Dit wordt 

veroorzaakt door afwijkingen op de volgende producten: 

 

Uitstroom en activering 

De inkomsten voor de re-integratieactiviteiten zijn ondergebracht in het re-integratiedeel van het 

participatiebudget. Aan het begin van het jaar wordt het gehele participatiebudget als voorlopig budget door 

het rijk per beschikking toegewezen. In het laatste kwartaal van het lopende jaar wordt het definitieve 

budget toegewezen. Dit kan afwijken van het voorlopig budget. De definitieve rijksbijdrage valt in 2010 

uiteindelijk € 16.850 hoger uit dan begroot, namelijk € 1.039.845. Hiervan is ca. € 1.020.000 ingezet ter 

dekking van de uitgaven in 2010.  

WSW 

Bij de Wet Sociale Werkvoorziening zijn aan de batenkant de inkomsten ca. € 18.000 lager dan het begrote 

bedrag. Dit heeft met name te maken met een terugbetaling aan het rijk van ca. € 20.000 door kleine 

onderrealisatie in de taakstelling. De gemeenten hebben PAUW gemandateerd om jaarlijks gebruik te 

maken van de mogelijkheid om overschotten en onderrealisaties van taakstellingen met elkaar te 

vereffenen.  
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Bijstandsverlening 

In totaal is het nadeel op de baten van de bijstandsverlening € 137.000. 

•  Als bij de bijstandverlening (WWB-inkomensdeel) de netto uitkeringslasten hoger zijn 110% van de 

verstrekte rijksbijdrage kan de gemeente een aanvullende claim bij het rijk indienen. De hoogte van 

deze claim was in eerste instantie berekend op € 545.000 en als zodanig meegenomen in de 

bestuursrapportage. Omdat de uitkeringslasten lager zijn dan geraamd en daarnaast het verhaal 

hoger is uitgevallen, wordt de claim die kan worden ingediend bij het rijk lager. Bovendien is 

inmiddels gebleken dat de lasten van de bijstand voor zelfstandigen niet te declareren valt onder 

deze regeling. Hierdoor wordt het te claimen bedrag uiteindelijk geschat op € 76.000. Dit geeft een 

nadeel van € 469.000 ten opzichte van de geraamde baten. Hier tegenover staat een voordeel van 

€ 84.000 omdat de rijksbijdrage WWB-I-deel over 2010 hoger is uitgevallen dan geraamd, 

waardoor het totale nadeel op de rijksbijdrage € 385.000 bedraagt.  

• Bovendien is als gevolg van de gestegen aantallen cliënten en een aantal fraudegevallen het 

bedrag aan vorderingen op bijstandsontvangers (verhaal) en declaraties bij het rijk (als gevolg van 

een stijging van het gebruik van de regeling voor zelfstandigen) € 238.000 hoger dan geraamd. 

Minimabeleid 

Voor het minimabeleid geldt dat het gebruik van de diverse regelingen sterk is toegenomen (zie de 

toelichting bij de lasten). Als gevolg hiervan is ook het bedrag dat teruggevorderd moet worden door 

bijvoorbeeld onterecht verstrekte voorzieningen hoger uitgevallen. Dit levert een voordeel op in 2010 van 

€ 91.000. 

 

Schuldhulpverlening 

Voor schuldhulpverlening was een bedrag aan inkomsten geraamd van € 60.000. Dit was ter dekking van 

extra kosten om achterstanden weg te werken, preventie, uitbreiding van de doelgroep etc. Er is in 2010  

€ 34.000 aan kosten voor dit doel uitgegeven. Aan de dekkingskant wordt hetzelfde bedrag ingezet, zodat er 

een nadeel ontstaat van € 26.000. Het restant blijft beschikbaar in 2011. 

 

Directe lasten 
Op het programma sociale zaken is € 64.428 meer uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit afwijkingen op 

de volgende producten:  

 

Het participatiebudget is een geoormerkt budget, dus ook het re-integratiebudget. De oormerking brengt met 

zich mee, dat het budget geheel besteed wordt en dat een overschot terugvloeit naar het rijk. De uitgaven 

re-integratie aan uitbestede werkzaamheden bedragen € 871.000. Dit is ca. € 80.000 meer dan begroot. 

Naast de uitbestede werkzaamheden mogen ook de begeleidingsuren van het eigen personeel (die deel uit 

maken van de indirecte lasten) toegeschreven worden aan het participatiebudget. Deze zijn 

ca. € 84.000 lager dan het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 233.000. 

 

Bijstandsverlening 

De totale lasten van de bijstandsverlening zijn € 51.000 lager dan geraamd. Bij de uitvoering van de bijstand 

is in verband met de economische crisis rekening gehouden met een forse stijging van het aantal cliënten. 

De uiteindelijke stijging is 15 cliënten minder dan verwacht. Dit resulteert in een voordeel van ca € 193.000 
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aan uitkeringslasten. Een deel van de verstrekkingen kan teruggevorderd worden, bijvoorbeeld als gevolg 

van onterecht verstrekte bijstand en verstrekte leningen aan zelfstandigen. Bij groei van het aantal 

uitkeringen stijgt ook het bedrag van de invorderingen (zie de toelichting bij de baten). Omdat een deel 

hiervan oninbaar zal blijken te zijn, bestaat er een voorziening om dit op te vangen. Het heeft in 2010 ca  

€ 142.000 extra gekost om deze voorziening op peil te brengen.  

 

Minimabeleid 

Er is € 45.000 meer uitgegeven ten behoeve van minimabeleid. Dit bestaat uit:  

• Het gebruik van de diverse regelingen van het minimabeleid is sterk toegenomen als gevolg van de 

economische crisis en als gevolg van acties om de regelingen onder de aandacht te brengen. In de 

loop van 2010 zijn de budgetten voor bijzondere bijstand en de U-pas met € 191.000 opgehoogd. 

Dit is een redelijke inschatting gebleken, want uiteindelijk is er nog een relatief kleine overschrijding 

van € 10.000 zichtbaar.  

• Er is een voordeel van ca € 9.000 te melden als gevolg van het feit, dat de cliëntenraad vrijwel 

geen gebruik heeft gemaakt van het beschikbare budget.  

• Bij de baten is een voordeel gemeld ten gevolge van een hogere terugvordering van bijstand (zie 

de toelichting bij de baten). Helaas blijken de vorderingen voor een groot gedeelte niet inbaar te 

zijn. Er bestaat een voorziening om dit risico op te vangen. Het heeft in 2010 € 44.000 meer gekost 

om deze op het juiste niveau te brengen. 

Schuldhulpverlening 

Voor de reguliere schuldhulpverlening was een bedrag van € 133.000 beschikbaar. De werkelijke lasten zijn 

€ 146.000. De overschrijding van € 13.000 is het gevolg van toenemend gebruik van de regeling. Daarnaast 

zijn er extra geoormerkte middelen (€ 60.000) door het rijk beschikbaar gesteld om achterstanden weg te 

werken, voor preventie, uitbreiding van de doelgroep etc. Hiervan is € 34.000 uitgegeven. Er  resteert 

derhalve nog € 26.000. Deze geoormerkte middelen  blijven beschikbaar voor besteding in 2011. 

  

Algemene toelichting financiën 

De lasten op het gebied van sociale zaken zijn sterk afhankelijk van de conjunctuur. Zolang de 

economische crisis aanhoudt, zal rekening gehouden moeten worden met hogere uitgaven voor 

bijstandsuitkeringen, inkomensondersteunende voorzieningen, schuldsanering etc. Daarbij is de gemeente 

afhankelijk van de bijdrage die het rijk bereid is hier tegenover te stellen. Bovendien zijn de mogelijkheden 

om financieel bij te sturen op dit beleidsterrein vrij beperkt. Met name de mogelijkheden op het gebied van 

re-integratie/activering en preventie(poortwachtersfunctie) worden maximaal benut. Daarbij komt dat het 

gemeentebestuur in 2010 maximaal heeft ingezet op het inhalen van de achterstand in de taakstelling voor 

de huisvesting van statushouders, die afhankelijk  zijn van onze inkomensvoorzieningen.   
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7.5. Risico's 

In de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting is de uitvoering van de WWB als risico genoemd. Dit 

risico betreft de verwachte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden als gevolg van de economische crisis. In 

de ramingen is rekening gehouden met een stijging die overeenkomt met de prognoses van het CBS. De 

werkelijke aantallen vallen iets lager uit. Toch is een (aanzienlijk) aanzienlijk financieel nadeel ontstaan. Dit komt 

deels doordat de uitkeringshoogte gemiddeld gestegen is en deels doordat het rijk besloten heeft de nadelige 

gevolgen van de economische crisis niet te compenseren. Het totale nadeel van het product bijstandsverlening 

ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt inclusief de IOAW- en IOAZ-regeling ca. € 400.000. 

Hierbij is rekening gehouden met een extra bijdrage van het rijk van € 545.000 ter compensatie van de hogere 

uitkeringslasten. Als het verschil tussen de rijksbijdrage en de uitkeringslasten meer dan 10% bedraagt, is er 

namelijk een aanvullende  aanvraag mogelijk.  Dit voordeel is volledig in de berekening meegenomen, 

wat volgens de huidige regels correct is. Door de lagere uitkeringslasten en het feit dat de lasten van de BBZ niet 

meegerekend kunnen worden in de claim naar het rijk blijft er slechts € 76.000 over. Er blijft echter wel een risico 

bestaan dat bijvoorbeeld door verdere bezuinigingen van het rijk dit bedrag niet tot volledige uitkering komt. 
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8. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

8.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) dhr. drs. J.W. Verkroost 

 

Omschrijving 

Dit programma is er op gericht dat al onze inwoners aan de Maarssense samenleving kunnen meedoen. 

Hiervoor geven we op lokaal niveau inhoud en vorm aan de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke 

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

mensen die psychische en/of fysieke beperkingen hebben of anderszins belemmeringen ervaren bij het 

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

op voorhand ondersteuning kunnen bieden aan personen uit de doelgroepen. 

 

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

welzijnsvoorzieningen, hulp bij het huishouden, het verstrekken van Wmo-hulpmiddelen en 

woningaanpassingen. 

 

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

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

psychosociale problematiek en alcoholmatiging. Bijzondere aandacht is er voor gezinnen met een 

opeenstapeling van problemen, voor zorgmijders en voor ‘stille’ probleemsituaties. Signaleringsnetwerken, 

meldpunten (zoals ‘Zorg en Overlast’) en outreachend werken (zoals via Zuwe, AMW en Grijs Genoegen van het 

Leger des Heils) zijn daarbij cruciaal. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal in 2010 mede als spil gaan fungeren 

in de coördinatie van zorg. 

 

Ook via een goed sociaal-cultureel klimaat, het ondersteunen van podiumactiviteiten van het onderwijs en 

bibliotheek, culturele verenigingen en instellingen, het steunpunt mantelzorg en de vrijwilligersvacaturebank wil 

de gemeente “het meedoen” op het gebied van wonen, welzijn en zorg mogelijk maken. (zie ook programma 12) 

 

8.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

8.1 Het gemeentebestuur wil dat iedereen in Maarssen en met name de kwetsbare groep inwoners, kan 

deelnemen aan de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen, zonder dat zij in een 

sociaal isolement terecht komen. Wij willen de kans op gezondheid en de jaren in goede gezondheid voor 

iedereen verhogen en de verschillen daarin tussen inwoners onderling verkleinen. Hierbij gaat het om extra 

aandacht voor groepen met een relatieve gezondheidsachterstand en voor groepen die een verhoogd 

gezondheidsrisico lopen. Het gemeentebestuur wil een goed sociaal-cultureel klimaat. 
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Effecten: Wat hebben we bereikt 

Effectindicatoren voor 2010 Norm Score   

8.1.1 Oordeel gebruikers Wmo-voorzieningen over de informatie 90 91 
 

8.1.2 Oordeel gebruikers Wmo-voorzieningen over de kwaliteit 90 87 
 

8.1.3 Algemene of voorliggende collectieve Wmo-voorzieningen 1 0 
 

  

Specifieke toelichting effectindicator score 

8.1.1 In het voorjaar van 2010 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de Wmo-cliënten. De resultaten 

daarvan zijn in deze jaarrekening meegenomen.  

8.1.2 Er is nog steeds een hoge mate van tevredenheid onder de Wmo-cliënten. Zowel voor hulp bij het 

huishouden als voor woon-, rolstoel- en vervoervoorzieningen. De tevredenheid betreft zowel het proces 

van aanvraag, afhandeling en informatievoorziening, als de kwaliteit van de voorziening zelf.De scores voor 

2010 zijn gebaseerd op gegevens over het jaar 2009.  

8.1.3 Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het opzetten van een tweetal collectieve voorzieningen, 

te weten een scootmobielpool en klussendienst. Beide onderzoeken wezen uit dat de verwachte baten op 

dit moment niet opwegen tegen de lasten. Echter, met het ontstaan van de gemeente Stichtse Vecht en de 

huidige ontwikkelingen binnen de Wmo, waaronder de kanteling, ontstaat een nieuwe situatie, die kan 

leiden tot andere mogelijkheden en goede alternatieven. 

 

8.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Doelstellingen 

Bibliotheekwerk 

8.1.6 De gemeente gaat de functie van de bibliotheek als sociaal-cultureel middelpunt in Maarssen verbreden en 

versterken in combinatie met de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in Maarssenbroek.  

Dit doet de gemeente door middel van subsidiëren op basis van heldere prestatieafspraken. 

Uitvoering Wet Voorziening Gehandicapten 

8.1.4 De behandeling van aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart en/of –plaats zal vanaf 2010 door het 

Wmo loket (backoffice) in samenwerking met de Centrale Balie worden uitgevoerd. Deze integrale aanpak 

betekent dat voor aanvragers die al bekend zijn bij het Wmo-loket afgezien kan worden van een (extra) 

medische keuring. Het indienen van een aanvraag en/of het ophalen van de parkeerkaart blijft overigens op 

beide locaties mogelijk. 

Hulp- en dienstverlening 

8.1.1 Implementatie van het uitvoeringsplan mantelzorg. Daarin zijn acties opgenomen ter verbetering van de 

ondersteuning van de mantelzorg onder andere via pilot projecten in de eerstelijnszorg en in het onderwijs. 

Met hierin bijzondere aandacht voor de jonge mantelzorger. In de gemeente zal een overlegplatform 

worden geïnstalleerd dat verantwoordelijk is voor de realisatie van een uitvoeringsplan. Het plan moet 

helderheid opleveren over de omvang, problematiek en de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning. 

8.1.2 Implementatie van het uitvoeringsplan vrijwilligersbeleid waarin acties zijn opgenomen om het 

vrijwilligerswerk binnen de organisaties te faciliteren. Afstemming hierover krijgt gestalte in een Platform 
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Vrijwillige Inzet Maarssen. 

8.1.5 Er komt een Centrum voor Jeugd en Gezin voor laagdrempelig advies bij opgroeien en opvoeden en voor 

eenduidige toegang tot specifieke hulpverlening. Eveneens zijn het Elektronisch Kind Dossier en de 

Verwijsindex Risicojongeren in gebruik. Het programma “De gezonde school” aanbieden voor scholen. “De 

gezonde school” richt zich op overgewicht, alcohol en welbevinden van leerlingen. Uitbreiding van 

preventieve sportactiviteiten en bevorderen financiering door zorgverzekeraars. Implementeren van het 

lokaal gezondheidsbeleid. 

WMO 

8.1.3 De in 2009 vastgestelde Wmo-beleidswijzigingen en andere ontwikkelingen verder implementeren, 

waaronder: Implementatie ondersteunende begeleiding waarvan de uitvoering vanaf 2010 volledig vanuit de 

AWBZ bij de gemeente wordt ondergebracht; In regionaal verband (SUW) de aanbesteding uitvoeren voor 

de levering van hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen e.d.) en levering van diensten (hulp bij het 

huishouden). Voor beide voorzieningen lopen in 2010 de contracten af; Ontwikkelen en organiseren van 

voorliggende collectieve of algemene voorzieningen zoals klussendienst en scootmobielpools. Dit stelt 

inwoners in staat om, indien noodzakelijk, gebruik te kunnen maken van hulpmiddelen en diensten; Vanaf 

2010 is het uitgangspunt, dat cliënten die een individuele Wmo-voorziening hebben of krijgen een eigen 

bijdrage voor deze voorziening te laten betalen. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Op de 

verstrekte rolstoelen kan op grond van de Wmo geen eigen bijdrage geheven worden. 

 

Doelstellingen: Wat hebben we daarvoor gedaan 

8.1.6 Met het maken van heldere prestatieafspraken met de bibliotheek wordt een start gemaakt in 2011. Dit 

vanwege de herindeling per 1 januari 2011 van Maarssen, Breukelen en Loenen die vanaf die datum de 

gemeente Stichtse Vecht vormen.   

8.1.4 GehandicaptenparkeervoorzieningDe overheveling van de integrale verwerking van aanvragen 

voor gehandicaptenparkeerkaart / -plaatsen van de Centrale Balie naar het WMO Loket heeft duidelijk een 

reducerend effect gehad op het aantal medische keuringen. Hierdoor en door een scherpere prijsstelling na 

een aanbestedingstraject zijn de keuringskosten voor deze parkeervoorziening met ca 33% gedaald. 

8.1.1 Implementatie Uitvoeringsplan Mantelzorg:Op Gezondheidscentrum Boomstede in Maarssenbroek is een 

pilot uitgevoerd om de alertheid in de eerstelijns zorg op mogelijke overbelasting van mantelzorgers te 

verhogen. De pilot is in het voorjaar van 2010 afgerond. In het najaar van 2010 is deze campagne 

uitgebreid naar andere huisartsen en eerstelijnsvoorzieningen. Daarbij is er bijzondere aandacht gegeven 

aan jonge en/of allochtone mantelzorgers. Vanuit het Lokaal Steunpunt Mantelzorg wordt contact 

onderhouden met zorgcoördinatoren in het Voortgezet Onderwijs, met het oog op de positie van jonge 

mantelzorgers. Dit najaar worden er op de Rientjesmavo in 5 klassen voor 13-14 jarigen gastlessen 

verzorgd over dit onderwerp. De aandacht voor jonge mantelzorgers verloopt met name via dit netwerk van 

zorgcoördinatoren en leerling-mentoren. Begin november heeft het Lokaal Steunpunt Mantelzorg in het 

kader van de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg wederom een geslaagde verwenmiddag voor mantelzorgers 

verzorgd. Maatschappelijke stagiaires van de Rientjesmavo fungeerden hierbij als gastheren en -

vrouwen. Alle initiatieven ter ondersteuning van de mantelzorg worden begeleid door een lokaal 

mantelzorgoverleg, een klankbordgroep waaraan het Gehandicaptenplatform Maarssen, het Lokaal 

Steunpunt Mantelzorg / SWMD, Zuwe, Indigo, Handje Helpen en MEE deelnemen.  

8.1.2 Implementatie Vrijwilligersbeleid: met de Vrijwilligerscentrale Maarssen bestaan afspraken over de 

uitvoering van het lokale vrijwilligersbeleid. De Centrale pakt daarbij facetten op: bemiddeling, makelaarsrol 
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maatschappelijke stages, ondersteuning, deskundigheidsbevordering, informatie & afwikkeling 

vrijwilligersverzekering.  Het aantal bemiddelingen kende in 2010 een verder stijgende lijn. Bemiddelingen 

verlopen in toenemende mate via de website van de Vrijwilligerscentrale. Inwoners en maatschappelijke 

organisaties weten deze website uitstekend te vinden.In 2009 is een start gemaakt met de bemiddeling van 

maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. In 2010 is dit, in overleg met het voortgezet onderwijs 

en vele maatschappelijke organisaties, verder uitgebouwd. Daarnaast heeft de vrijwilligerscentrale een 

geslaagde vrijwilligersavond georganiseerd om de vele vrijwilligers in het zonnetje te zetten. De gemeente 

Maarssen heeft de jaarlijkse vrijwilligersmarkt ondersteund en gefaciliteerd. Deze markt werd 

wederom georganiseerd door Het Gilde Maarssen. Onderdeel van de markt was de bekendmaking van de 

(Jonge) Vrijwilliger van het jaar 2010.De gemeente kent een uitgebreide netwerkstructuur voor vrijwillige 

inzet. Het aantal bij de vrijwilligerscentrale aangesloten organisaties is uitgebreid van 89 (in 2009) naar 143 

in de eerste drie kwartalen van 2010. De instelling van een overkoepelend platform is op grond van 

bijgestelde prioritering geagendeerd voor 2011, in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. 

8.1.5 Centrum voor Jeugd en Gezin:Vanaf 2007 wordt er door de acht gemeenten in de regio Utrecht West 

intensief samengewerkt bij de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin. In 2009 heeft dat verder vorm 

gekregen in een gezamenlijk project ‘Alle jeugd telt mee in SUW’. Naast de acht SUW-gemeenten 

participeerden tal van partnerinstellingen in dit project, uit onder meer de jeugdgezondheidszorg, het 

maatschappelijk werk, de jeugdzorg en het onderwijs. In december 2009 verscheen het eindrapport van dit 

project.  

Sinds de  zomer van 2009 is er sprake van een nauwe afstemming tussen Breukelen, Loenen en 

Maarssen.. in het voorjaar van 2010 hebben de drie colleges het document "Hoofdlijnen CJG Stichtse 

Vecht" vastgesteld. Eind februari is in alle drie de gemeenten de lokale CJG-website gelanceerd. Per 1 juli 

2010 is door Breukelen, Loenen en Maarssen gezamenlijk voor de periode tot eind 2011 een CJG-

kwartiermaker/-manager aangesteld.  

Op 10 november 2010  is het Centrum voor Jeugd en Gezin Stichtse Vecht feestelijk geopend door oud-

minister André Rouvoet. Daarmee werden in één beweging drie fysieke CJG-lokaties geopend: in 

Breukelen, Loenen en Maarssen-Dorp. Een vierde locatie is op korte termijn voorzien voor Maarssenbroek. 

 Tevens lanceerde de minister  de gezamenlijke website www.cjgstichtsevecht.nl.   

In de tweede helft van 2010 is er geregeld overleg gevoerd (onder meer in SUW-verband) met de provincie 

en met jeugdzorgaanbieders, met het oog op het kabinetsvoornemen de jeugdzorg primair lokaal te 

verankeren binnen de Centra voor Jeugd en Gezin.Sinds half december 2009 is het Digitaal Dossier 

Jeugdgezondheidszorg (voorheen: Elektronisch Kinddossier) in gebruik bij de partners van de 

jeugdgezondheidszorg, GGD en Zuwe.  

Per 1 januari 2010 is een eerste groep instellingen aangesloten op de Verwijsindex Risicojongeren: de 

jeugdgezondheidszorg, het maatschappelijk werk, de jeugdzorg, MEE, Leerplicht. In februari is het 

Voortgezet Onderwijs uit Maarssen (en Breukelen) aangesloten. De tweede implementatieronde loopt 

inmiddels. In deze ronde gaat het om primair onderwijs, kinderopvang & peuterspeelzaalwerk, eerstelijn en 

politie. Het voltallige onderwijs en het grootste deel van kinderopvang & peuterspeelzaalwerk heeft 

inmiddels de aansluitovereenkomst bij het 'Convenant Verwijsindex Utrecht West' ondertekend. 

De GGD ondersteunt scholen bij hun inspanningen voor een gezonde school. Met behulp van het 

programma Schoolkracht worden scholen ondersteund bij het formuleren van hun eigen 

gezondheidsagenda. Voorts verzorgt de GGD in groep 8 van het basisonderwijs klassikale voorlichting over 

genotmiddelen. In het Voortgezet Onderwijs wordt dit gedaan door Stichting Voorkom. In 2010 zijn er op het 

terrein van sport tal van initiatieven genomen van gemeentezijde;  het actieve sportbeleid van de gemeente 

http://www.cjgstichtsevecht.nl/�
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Maarssen vormt een belangrijke hoeksteen voor de uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid. 

8.1.3 Implementatie ondersteunende begeleiding 

Vanaf eind 2009 is de organisatie en coördinatie van Begeleiding in Maarssen voorlopig voor één jaar 

(2010) ondergebracht bij Zuwe Zorg. Op basis van een hiertoe afgesloten overeenkomst verzorgen zij het 

casemanagement en indien geëigend ook (tijdelijk) begeleiding aan cliënten. In 2011 wordt dit beleid voor 

Stichtse Vecht geharmoniseerd. Er is in 2010 een duidelijke toename van het aantal cliënten te zien. De 

reden is dat zij niet meer in aanmerking komen voor een indicatie vanuit de AWBZ. 

 

SUW: aanbestedingen Wmo-voorzieningen 

De aanbesteding voor Wmo-hulpmiddelen is afgerond. Voor Maarssen heeft dit geleid tot overeenkomsten 

met drie leveranciers. De Wmo-client kan dus vanaf 1 januari 2011 (ingangsdatum van de contracten) ook 

voor de Wmo-hulpmiddelen kiezen uit meerdere aanbieders. Hulp bij het huishouden: met het oog op de 

herindeling hebben Breukelen, Loenen en Maarssen besloten om de contracten met aanbieders voor Hulp 

bij het huishouden, per 1 januari 2011 met één jaar te verlengen.  

 

Voorliggende collectieve of algemene voorzieningen 

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het opzetten van een tweetal algemene voorliggende 

voorzieningen, te weten een scootmobielpool en een klussendienst. Beide onderzoeken hebben uitgewezen 

dat de verwachte baten niet opwegen tegen de kosten. De landelijke ontwikkelingen op dit gebied worden 

gevolgd en er wordt gezocht naar alternatieven. 

 

Eigen bijdrage 

Per 1 januari 2010 is de eigen bijdrage regeling voor woon- en vervoervoorzieningen ingegaan. Nieuwe 

cliënten betalen per direct een eigen bijdrage. Voor bestaande cliënten met één of meer van deze 

voorzieningen geldt een (wettelijk verplichte) overgangsregeling. Hierdoor zijn zij pas vanaf 1 juli  2010 een 

eigen bijdrage gaan betalen. Dat betekent financieel gezien dat in 2010 de inkomsten uit de eigen bijdragen 

lager was, dan in eerste instantie was geraamd. 

 

Wmo-adviesraad 

In 2010 is een nieuwe Wmo-adviesraad van start gegaan. Kerntaken zijn advisering van het college over 

beleid en uitvoering van de Wmo-verstrekkingen (hulpmiddelen en hulp bij het huishouden). Daarnaast had 

deze adviesraad in 2010, in het licht van de gemeentelijke herindeling, tot taak in samenspraak met de 

adviesraden in Breukelen en Loenen voorstellen te doen voor de toekomstige vorm van Wmo-

burgerparticipatie in de Stichtse Vecht. 
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8.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 7.541.044 7.512.208 7.757.291 7.354.304 -402.987
Indirecte lasten 656.760 505.654 934.959 964.282 29.323
TOTAAL LASTEN 8.197.804 8.017.862 8.692.250 8.318.586 -373.664
  
Baten* 1.028.603 1.169.921 1.144.921 1.217.211 72.290
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 7.169.201 6.847.941 7.547.329 7.101.375 -445.954
  
Onttrekking -25.000 -214.000 -104.612 109.388
Toevoeging 6.724 6.758 6.758 6.758 
SALDO RESULTAATBESTEMMING -18.276 6.758 -207.242 -97.854 109.388
  
Saldo na resultaatbestemming 7.150.925 6.854.699 7.340.087 7.003.521 -336.566
 
Toelichting realisatie 

 
Baten 

CJG 

De lasten van het Centrum voor Jeugd en Gezin worden geheel gedekt uit de Brede Doeluitkering CJG. 

Omdat de lasten € 144.000 lager zijn dag geraamd, valt de dekking ook € 144.000 lager uit. Het niet 

gebruikte deel van de doeluitkering blijft beschikbaar in 2011. 

 

Beheer Vondelstraat ouderenwerk 

Inmiddels zijn de huurlasten over de afgelopen 4 jaren in rekening gebracht bij de SWMD tegen de 

voorheen geldende afspraken, dus nog gebaseerd op het subsidiecontract en nog niet berekend tegen 

marktconforme tarieven. Dit betekent dat in het rekeningjaar 2010 een navordering van bijna € 100.000 

achterstallige huur zit verdisconteerd. Het (incidentele) voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt 

bijna € 73.000.  

De inkomsten van de WMO zijn ca € 140.000 hoger dan geraamd. Dit is voornamelijk het gevolg van het 

heffen van eigen bijdragen bij de diverse voorzieningen en een positieve afrekening van het 

casemanagement. 

 

Directe lasten 

De post Uitvoering Wvg voorzieningen (vervoer) geeft als resultaat een een overschrijding van ca. € 23.000 

te zien. Deze afwijking is beperkt gebleven dankzij de maatregelen die in de loop van 2010 zijn getroffen om 

de verwachte en in de praktijk gebleken kostenstijging te kunnen opvangen. Die maatregelen betreffen het 

verhogen van het budget met € 68.000 en het afzien van de taakstellende bezuiniging van  

€ 185.000. Overigens dient hierbij te worden opgemerkt dat in die kostenstijging, naast autonome 

ontwikkelingen in de verstrekkingen, een bedrag van ca € 30.000 is verwerkt ten einde een abusievelijk in 

2009 niet uigevoerde betaling te corrigeren.  
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De post Uitvoering woonvoorzieningen Wvg geeft een overschot te zien van € 233.940. Hierbij dient een 

onderscheid gemaakt te worden tussen het Wvg deel van € 124.553 (woningaanpassingen e.d.) en het 

bedrag van € 109.387 voor het in deze post ondergebrachte project Toegankelijkheid openbare gebouwen. 

Het overschot op het Wvg deel is te herleiden tot (grote) woningaanpassingen die wel waren gepland, maar 

uiteindelijk nog niet konden worden gerealiseerd. Dit als gevolg van onder andere nog lopende en/of 

noodzakelijke aanvullende onderzoeken, offerte trajecten en de inzet van derden waarop de 

gemeente slechts beperkt grip heeft. Het gevolg hiervan is dat de in 2010 noodzakelijk geachte ophoging 

van het budget met per saldo € 72.000 niet ingezet hoefde te worden. Zonder die ophoging zou het 

overschot op het Wvg deel van deze post beperkt zijn gebleven tot afgerond € 52.550.  

Het geoormerkte bedrag voor het project Toegankelijkheid openbare gebouwen kon, tegen de verwachting 

in,  niet volledig worden besteed. Door de omvang van de werkzaamheden en de specifieke problemen op 

enkele locaties bleek het niet mogelijk om in 2010 alle projecten af te ronden. Uw raad wordt daarom 

voorgesteld om dit resterende projectbudget in 2011 ter beschikking te stellen voor de afwikkeling van de 

geplande activiteiten.  
 

Huishoudelijke verzorging 

Het onderdeel Hulp bij het huishouden (HH1 en HH2, zowel in natura als PGB) geeft een voordeel te zien 

van € 24.000. Op een totale begroting van € 2.120.947 is dit een geringe afwijking van 1,1%. Op zich is dit 

een goed resultaat, maar daarbij dient bedacht te worden dat bij de najaarsrapportage 2010 de begroting 

met € 256.000 opgehoogd is, aangezien er op basis van de realisatie tot en met juli 2010 een tekort werd 

verwacht. Dit verwachte tekort was het gevolg van een toename van het aantal uren HH in natura over de 

afgelopen paar jaar. Deze toename kon niet meer binnen de huidige budgetten worden opgevangen. 

De genoemde ophoging is incidenteel doorgevoerd in 2010.  

 

Subsidieregelingen AWBZ 

Rekening houdend met het feit dat 2010 als een beleidsarm jaar is aangemerkt, is het totale budget op de 

post in 2010 reeds met € 19.500 naar beneden bijgesteld. Mede hierdoor is het overschot op deze post 

beperkt gebleven tot ca € 9.700, hetgeen voor een belangrijk deel, te weten ruim € 7.000, het gevolg is van 

een lagere kostprijs dan was begroot voor de overeengekomen extra inzet van het Steunpunt Mantelzorg.  

 

Centrum Jeugd en Gezin 

Op het product Hulp- en dienstverlening is een onderschrijding ontstaan va n € 144.000. Dit is toe te 

schrijven aan lagere lasten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit is het gevolg van de 

voortgang van de implementatie van het Centrum. Het betreft een meerjarig project met een eigen dynamiek 

gezien de veelheid aan partijen die een rol spelen. Daardoor is het lastig in te schatten wat de werkelijke 

lasten in de opeenvolgende jaren zullen zijn. De lasten wordt volledig gedekt door de Brede Doeluitkering 

CJG 2008-2011. 
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Algemene toelichting mutaties reserves 

Voor de dekking van het project “Toegankelijkheid openbare gebouwen” is rekening gehouden met  een 

onttrekking aan de reserve "Raadsprogramma 2002-2006 van €  214.000. Het project is helaas niet 

afgerond in 2010, waardoor de lasten tot € 104.613 beperkt bleven. Daarom wordt aan de reserve ook dit 

bedrag van € 104.613 onttrokken in plaats van de geraamde € 214.000.  

 

8.5. Risico's 
In de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting is de uitvoering van de WMO als risico genoemd. Dit 

risico betreft een mogelijke stijging van het aantal aanvragen voor de diverse voorzieningen volgens de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning. Gezien het "open eind"-karakter en de vergrijzing is dit een reëel risico. In 2010 

heeft dit zich voorgedaan. Door de snelle stijging van de aanvragen en de kosten is het nadeel ten opzichte van 

de oorspronkelijke begroting € 457.000. Incidenteel is dit opgevangen door bij de Bestuursrapportage extra geld 

aan de begroting toe te voegen. Het blijft echter een risico omdat in nieuwe begroting voor de Stichtse Vecht 

geen aanpassingen zijn doorgevoerd.  
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9. Jeugdbeleid, onderwijs en kinderopvang 

9.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) dhr. C.P.W.J. Schröder 

 

Omschrijving 

Wij kiezen voor een integrale benadering van jeugdbeleid. Alle aspecten - van participatie tot onderwijs, van 

opvang tot gezondheid en preventie, van ontwikkeling tot werk - zijn dan ook beleidsmatig ondergebracht in één 

portefeuille. 

 

Wij maken werk van lokaal jeugdbeleid door integraal te werken aan: 

• jeugd en participatie; 

• jeugd en opvang, gericht op kinderopvang en peuterspeelzalen; 

• jeugd en onderwijs, inclusief brede school, leerplicht, startkwalificaties, leerlingenvervoer, RMC en 

onderwijshuisvesting; 

• jeugd en ontwikkeling, gericht op cultuur, muziek en educatie; 

• jeugd en werk, gericht op werkgelegenheid, vrijwilligerswerk, stages en leerwerktrajecten; 

• jeugd en gezondheid, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, jeugdhulpverlening; 

• jeugd en veiligheid, gericht op preventie en voorkomen kindermishandeling. 

 

Daarnaast zorgen wij er voor dat het jeugdbeleid richting geeft aan onderstaande beleidsterreinen. Leidend voor 

deze onderwerpen is het beleid op het gebied van Leefbaarheid & Veiligheid, Wmo, Sport, Ruimtelijke Ordening 

en Huisvesting. 

• jeugd en buurt, gericht op speelterreinen en ontmoetingsplaatsen; 

• jeugd en sport, binnen en buiten, georganiseerd en ongeorganiseerd; 

• jeugd en onderwijs, sport en cultuur (combinatiefuncties). 

• jeugd en wonen, huisvesting en starterwoningen. 
 

9.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Jeugdbeleid, onderwijs en kinderopvang 

9.1 Het gemeentebestuur streeft ernaar dat alle jongeren van 0-27 jaar gelukkig en gezond in Maarssen kunnen 

leven en zich tot sociaal en economisch zelfstandige volwassenen ontwikkelen. De gemeente wil alle 

jongeren optimale ontwikkelingskansen bieden. Hiertoe ziet de gemeente toe op de plicht van jongeren op 

onderwijs, en zullen de drempels die jongeren tegen komen zo vroeg mogelijk worden weggewerkt waardoor 

het  voor jongeren een optimaal ontwikkelingsklimaat wordt gerealiseerd, zowel thuis als op school. De 

gemeente wil goede voorzieningen op de leefgebieden (zoals genoemd onder omschrijving programma) van 

jeugd en jongeren en een goede verbinding tussen deze voorzieningen, zodat jongeren hun talenten optimaal 

kunnen ontplooien. De gemeente wil dat jongeren actief kunnen deelnemen aan beleidsvoorbereiding, -

vorming, en -uitvoering. Voor de (jong) volwassenen willen we optimale mogelijkheden bieden om te 

participeren in de samenleving. Het gemeentebestuur kiest  ervoor om voor dit programma geen indicatoren 



48 
 

te benoemen, omdat er een integraal pakket aan kadernota’s is waarop diverse uitvoerders actief zijn. Gezien 

de breedte van het terrein, zou een beperking in de set indicatoren een onvolledig beeld geven van de 

effectiviteit van het ingezette beleid. In separate evaluaties van de verschillende uitvoerders zal worden 

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

 

9.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Doelstellingen 

Lokaal onderwijsbeleid 

9.1.4 Het gemeentebestuur brengt in beeld welke doelgroepen en activiteiten in aanmerking komen voor 

besteding van het participatiebudget. 

Jeugd- en jongerenwerk en kinderopvang 

9.1.1 In samenspraak met het peuterspeelzaalwerk, het consultatiebureau en de kinderdagverblijven zullen de 

plusgroepen worden geïmplementeerd. Er wordt een werkgroep ingesteld om te komen tot een goede 

overdracht middels een overdrachtsdocument van peuterspeelzaal naar de basisschool. Vanuit de regierol 

van de gemeente zullen er afspraken gemaakt worden over de doorgaande leerlijn van voorschool naar 

vroegschool. Met het oog op de harmonisatie kinderopvang- peuterspeelzalen gaan we een beleidskader 

voor 0-4 jarigen ontwikkelen, waar o.a. bovenstaande maatregelen in worden opgenomen. Hierin zal ook 

aandacht zijn voor het budget directe leerlingenzorg. 

9.1.2 Door criteria binnen het subsidiebeleid te formuleren verenigingen stimuleren meer jeugdleden aan te 

trekken. We ontwikkelen een visie op de onderwijshuisvesting in Maarssen Dorp en –Broek, waarin voor de 

komende jaren is opgenomen wat de gemeente Maarssen gaat doen aan de onderwijshuisvesting en op 

welke wijze maatschappelijke voorzieningen hierop kunnen aansluiten. De handhaving van de 

kinderopvang wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het jongerenwerk richt zich meer dan eerst op 

het organiseren van activiteiten en op de aansluiting bij de hulpverleningsnetwerken. In 2010 zal worden 

gezocht naar een tijdelijke locatie voor het huidige jongerencentrum (ter overbrugging tijdens de bouw van 

het nieuwe MFA Bisonspoor). 

9.1.3 De uitvoerder van het jongerenwerk wordt aangestuurd om jongeren te betrekken bij beleid en initiatieven. 

 

Doelstellingen : Wat hebben we daarvoor gedaan 

9.1.4 In de participatienota is vastgelegd aan welke doelgroepen we binnen de budgettaire mogelijkheden 

voorrang willen geven. Dat zijn: 

• Jongeren van 16 tot 27 jaar zonder startkwalificatie en zonder werk of scholing  

• Jongeren van 16 tot 27 jaar met startkwalificatie en zonder werk of scholing  

• Personen met een WWB-uitkering  

• Personen met een WSW-indicatie die nog op de wachtlijst staan  

Effecten: Wat hebben we bereikt 

  De doelstellingen met betrekking tot jongeren uit de diverse begrotingsprogramma's zijn gerealiseerd 

(Centrum voor Jeugd en gezin, overdracht, jeugdparticipatie etc.). Hoewel de beleidseffecten hiervan niet 

gemeten zijn, kan worden aangenomen dat met de realisatie van de doelstellingen is bijgedragen aan de 

beoogde effecten. 
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• (analfabete) Inburgeraars (verplicht en vrijwillig)  

• Niet uitkeringsgerechtigden in sociaal isolement  

• Inwoners met onvoldoende opleidingsniveau (bijvoorbeeld laaggeletterden) 

9.1.1 Op drie van de zes peuterspeelzalen in de gemeente Maarssen zijn al geruime tijd plusgroepen 

geïmplementeerd, dat wil zeggen groepen waar voorschoolse educatie wordt gegeven om achterstanden te 

voorkomen/in te halen. Vanwege de grote vraag is in 2010 opdracht gegeven dit aanbod uit te breiden met 

één groep. Voor de overdracht is er in 2010 onder regie van de gemeente een overeenkomst afgesloten 

met alle voorschoolse organisaties en basisscholen in de gemeente Maarssen. Deze overeenkomst bindt 

alle partijen aan een protocol en het gebruik van een overdrachtsformulier met ingang van het schooljaar 

2010-2011. Er is in 2010 een start gemaakt met het maken van afspraken over de doorgaande leerlijn. De 

daadwerkelijke afspraken en de wettelijke vereisten voor voorschoolse voorzieningen worden meegenomen 

bij de invoering van de wet OKE (ontwikkeling door kwaliteit en educatie). De invoering van deze wet en het 

daar aan gekoppelde beleidskader 0-4 is uitgesteld tot na de herindeling, namelijk tot 1 augustus 2011.  Tot 

die tijd dient alleen de oude gemeente Maarssen te voldoen aan de wet OKE. Om die reden heeft het 

college van Maarssen in november 2010 het beleid tot 1 augustus 2011 vastgesteld. 

9.1.2 Net als in voorgaande jaren zijn er criteria binnen het subsidiebeleid geformuleerd om (sport)verenigingen 

te stimuleren meer jeugdleden aan te trekken. Er is inmiddels een lichte stijging in het aantal jeugdleden 

waarneembaar. In verband met de herindeling is er geen lange termijn visie op de onderwijshuisvesting in 

Maarssen Dorp en –Broek ontwikkeld. Wel zijn er met het college en de schoolbesturen 

oplossingsrichtingen verkend, die in Stichtse Vecht moeten leiden tot een meerjarige investeringsplanning 

voor de onderwijshuisvesting. De uitvoering van het handhavingsbeleid kinderopvang wordt doorlopend 

geëvalueerd en bijgesteld op basis van het ambtelijk regionaal overleg met de GGD. Het handhavingsbeleid 

zelf is in 2010 niet geëvalueerd. Dit zal worden meegenomen in de harmonisatie van het handhavingsbeleid 

in 2011. Ook het nieuwe afwegingsmodel dat de VNG in 2010 naar aanleiding van nieuwe wetgeving 

beschikbaar heeft gesteld, zal hier in worden meegenomen. Door het jeugdparticipatieplatform Whatever in 

Maarssen (WiM) zijn in 2010 meer activiteiten voor en door jongeren georganiseerd. Op deze manier wordt 

ingespeeld op de dynamische behoefte van jongeren. Het jongerenwerk heeft met name in het tweede deel 

van 2010 meer activiteiten georganiseerd. De aandacht voor het jongerenwerk als gevolg van het 

onderzoek van de rekenkamercommissie heeft hier aan bijgedragen. Het jongerenwerk speelt een grote rol 

tijdens de Jongeren in Beeld plus overleggen. De verbinding met partijen als politie en onderwijs is sterker 

geworden en het jongerenwerk verwijst jongeren regelmatig door naar hulpverleningsinstellingen. De 

zoektocht in 2009 naar een tijdelijke locatie voor het jongerencentrum is voortgezet in 2010. Er zijn 

meerdere panden en mogelijkheden bezocht en uiteindelijk is de keuze gevallen op een ruimte op het 

bedrijventerrein Maarssenbroek. Het gaat om een locatie met een oppervlakte van 290 m2 die goed 

aansluit op de uiteindelijke functie van de nieuwe MFA, aangezien het een open multifunctionele ruimte 

betreft. Het college heeft – na het verkennen van de sociale veiligheid en het aanvragen van een tijdelijke 

ontheffing voor het bestemmingsplan – in november 2010 ingestemd met deze locatie.  

9.1.3 Het jeugdparticipatieplatform WiM is het middel van het jongerenwerk om jongeren te betrekken bij beleid 

en initiatieven. In 2010 zijn jongeren betrokken bij (culturele) initiatieven als Waterliniefestival, 

Cultuurfestival, Klimaatstraatfeest en vele andere projecten (Wall of Fame, Maarssen Music, Maarssen 

Onvergetelijk). Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie ten aanzien van 

het jongerenwerk, is er in november 2010 een jongerendebat georganiseerd waarin jongeren met elkaar en 

met de wethouder en burgemeester debatteerden. 
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9.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 3.709.708 3.349.158 3.902.446 3.251.974 -650.472
Indirecte lasten 1.125.583 1.193.315 1.193.315 1.121.622 -71.693
Kapitaalslasten 1.650.964 1.822.541 1.779.641 1.863.762 84.121
TOTAAL LASTEN 6.486.255 6.365.014 6.875.402 6.237.358 -638.044
  
Baten* 1.669.815 1.190.232 1.559.495 1.231.638 -327.857
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 4.816.440 5.174.782 5.315.907 5.005.719 -310.188
  
Onttrekking -274.613 -17.556 -40.748   40.748
Toevoeging 405.558 78.664 102.664 190.097 87.433
SALDO RESULTAATBESTEMMING 130.945 61.108 61.916 190.097 128.181
  
Saldo na resultaatbestemming 4.947.385 5.235.890 5.377.823 5.195.817 -182.006
 
Toelichting realisatie 

 
Baten 
Op dit programma is in totaal € 327.857 minder aan baten ontvangen. Dit wordt voor het overgrote deel 

veroorzaakt door lagere uitgaven op regelingen die één op één worden gedekt uit geoormerkte 

rijksbijdragen: omdat er minder uitgaven zijn gedaan, zijn daar minder inkomsten tegen over gezet.  

Dit betreft onder meer: 

- minder inkomsten uit de rijksuitkering voor volwasseneneducatie (€ 74.494); 

- minder inkomsten uit de rijksuitkering voor onderwijsachterstandenbeleid (€ 45.854); 

- minder inkomsten uit de rijkssubsidie voor binnenklimaat (€ 244.699). 

Het deel van de ontvangen rijksbijdragen dat in 2010 niet ingezet is ter dekking van de uitgaven, blijft in 

2011 beschikbaar om alsnog in te zetten of terug te storten aan het rijk.  

 

De verklaring voor de afwijkingen is opgenomen bij de toelichting op de lasten.Daar staat een aantal 

meevallers tegenover, namelijk:  

- een meevaller van € 13.528 (een uitkering van de verzekering voor kosten op het Klaverblad veroorzaakt 

door vandalisme); 

- € 23.945 aan terugvorderingen van gelden voor onderwijsachterstanden die in voorgaande jaren niet zijn 

besteed door de bibliotheek en de peuterspeelzalen. 

 

Directe lasten 

Op het programma jeugdbeleid, onderwijs en kinderopvang is in totaal € 650.472 minder uitgegeven dan 

was begroot. Dit wordt verklaard door kleine en grote afwijkingen op de volgende producten: 

 

Lokaal onderwijsbeleid 

Op het product lokaal onderwijsbeleid is in totaal € 571.461 minder uitgegeven dan was begroot. Dit verschil 

wordt in de eerste plaats veroorzaakt door minder uitgaven op posten die rechtstreeks worden gedekt uit 
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rijksuitkeringen en subsidies. De veroorzaakte voordelen vallen hier zodoende weg tegen de 

lagere inkomsten die hier tegenover staan:  

• Er is aan volwasseneneducatie € 75.000 minder uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. In het 

voorjaar 2011 ontvangt de gemeente de definitieve eindafrekening 2010 van het ROC. Op dat 

moment wordt duidelijk hoe groot het overschot daadwerkelijk is. Het overschot wordt veroorzaakt 

door het feit dat het ROC door reorganisaties en personele problemen minder cursussen heeft 

gegeven dan was afgesproken.  

• Aan onderwijsachterstanden, waaronder voorschoolse educatie, is in 2010 € 21.635 minder 

uitgegeven dan was begroot. Dit heeft een aantal oorzaken. In de eerste plaats wordt er 

in 2011 door het ministerie bezuinigd op het OAB-budget. Het starten van nieuwe activiteiten in 

2010 om deze vervolgens in 2011 af te breken was hierdoor niet zinvol. Daar komt bij dat het 

beleid van Maarssen ten aanzien van voorschoolse educatie, en daarmee de invoering van de wet 

OKE, in 2011 geharmoniseerd dient te worden voor Stichtse Vecht. Ook dit maakt het starten van 

nieuwe activiteiten niet verstandig.  

• Voor het project Binnenmilieu Primair Onderwijs geldt een onderschrijding van € 305.000. De 

daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden (voornamelijk plaatsen dubbel glas) zou in het 

laatste kwartaal van 2010 plaatsvinden. Zo ook de afrekening met de schoolbesturen. Echter: het 

rijk heeft de uitvoeringstermijn voor de regeling verlengd tot halverwege 2011. De scholen werken 

nu hard aan de uitvoering van deze regeling en zullen in de loop van 2011 hun declaraties 

insturen. 

Naast deze overschrijdingen die wegvallen tegen minder inkomsten uit uitkeringen en subsidies, zijn 

ook afwijkingen opgetreden die wel invloed hebben op het totale saldo. De grootste verschillen zijn:  

• Er is in 2010 € 67.299 minder aan taxivervoer voor leerlingen uitgegeven dan in de (bijgestelde) 

begroting was opgenomen. In de eerste bestuursrapportage is de begroting voor leerlingenvervoer 

naar boven bijgesteld.  Inmiddels is duidelijk dat deze bijstelling in 2010 niet nodig was, aangezien 

de kosten juist lager zijn uitgevallen. Het leerlingenvervoer betreft een openeinderegeling, 

waardoor wijzigingen in voordelige of nadelige zin nooit volledig uit te sluit en zijn.  

• Op de exploitatie van de gymnastieklokalen is sprake van een overschrijding ten opzichte van de 

begroting van ongeveer € 43.000, veroorzaakt door met name hogere kosten voor 

nutsvoorzieningen (+ € 23.000), meeruitgaven aan onderhoud e.d. ( + € 12.000) en hogere kosten 

vanwege huur van gebouwen ( + € 8.000 zaalhuur Gaslaan).  

• Ondanks verzoeken van onze kant is het de stichting Rijn - en Heuvelland niet gelukt om tijdig 

declaraties in te sturen voor twee voorzieningen uit het programma onderwijshuisvesting 2010; te 

weten € 50.000 voor een interne verbouwing van 't Palet Buitenweg en € 85.000 voor het 

vervangen van het dak op de Daltonschool. Hierdoor is een positief verschil ontstaan van  

€ 135.000. 

Tot slot is nog een aantal relatief kleine afwijkingen opgetreden (zoals minder uitgaven aan leerling-

onderzoeken, extra kosten voor de vergoeding van OZB en extra vergoedingen voor eigen vervoer in het 

kader van leerlingenvervoer).  
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Jeugd- en jongerenwerk en kinderopvang 

In totaal is er op de producten jeugd- en jongerenwerk en kinderopvang € 87.899 minder uitgegeven dan 

was begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door twee ontwikkelingen: 

1. Als gevolg van o.a. wijzigingen in de wet kinderopvang gedurende 2010, hoefde in de eerste plaats een 

aantal inspecties in 2010 niet te worden uitgevoerd.  Hierdoor is een overschot ontstaan van € 18.432. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat er meer aanvragen van gastouders zijn verwerkt dan er waren begroot, 

namelijk 101 aanvragen in plaats van 81. De extra kosten voor het inspecteren van deze gastouders, zijn 

opgevangen door het budget dat was geraamd voor onvoorziene inspecties. Alle inspecties die in 2010 

hebben plaatsgevonden waren wettelijk verplicht. 

2. De rest van het overschot wordt veroorzaakt door het feit dat middelen voor een tijdelijke locatie voor het 

jongerenwerk in 2010 nog niet zijn uitgegeven. Op de post van het jongerenwerk staat in totaal € 60.000 

geraamd voor een tijdelijk locatie voor de jongereninloop ten tijde van de sloop en nieuwbouw van 

Bisonsport. Er is in 2010 een tijdelijke locatie gezocht en gevonden. In de onderhandelingen is echter 

bedongen dat de huur van deze locatie pas in gaat per 1 januari 2011. Om die reden zijn enkel de kosten 

van de leges en de servicekosten bekostigd van de € 60.000 en is er een onderschrijding ontstaan van  

€ 58.000. 

 

Algemene toelichting financiën 

Van het budget dat in 2010 voor het project Binnenmilieu Primair Onderwijs geraamd was, is een bedrag 

van € 305.000 nog niet besteed. De uitvoering van de werkzaamheden (voornamelijk plaatsen dubbel glas) 

zou in het laatste kwartaal van 2010 plaatsvinden. Het  rijk heeft de uitvoeringstermijn voor de regeling 

verlengd tot halverwege 2011. De scholen werken nu hard aan de uitvoering van deze regeling en zullen in 

de loop van 2011 hun declaraties insturen. De lasten worden gedekt door een rijksbijdrage. 
 

Algemene toelichting investeringen 

De nieuwbouw van kinderdagverblijf De Kwibus is in het laatste kwartaal van 2010 afgerond. Het 

investeringskrediet kan worden afgesloten. Het late tijdstip van oplevering - veroorzaakt door 

bezwarenprocedures  - en extra uitgaven om parkeervoorzieningen te realiseren hebben geleid tot niet 

ingecalculeerde kostenstijgingen. Dit verklaart de overschrijding van het beschikbare budget met € 42.000. 
 

Algemene toelichting mutaties reserves 

Bij onderwijshuisvesting was ervan uitgegaan dat er een onttrekking van ca € 27.000 nodig was om de 

hogere onderhoudskosten te kunnen dekken. De uiteindelijk lasten waren aanzienlijk lager, zodat per saldo 

een storting van € 96.162 mogelijk was. Voor de dekking van de kosten van de verbouwing van het 

Knettershonk was een bedrag geraamd van € 14.000 met als dekking een onttrekking aan de reserve 

Huisvestingbeleid. Als gevolg van een asbestprobleem heeft de verbouwing nog niet plaatsgevonden en 

is de onttrekking dus ook achterwege gebleven. In de exploitatie van de gemeenschappelijke 

onderwijscomplexen tezamen komt het verschil tussen lasten en baten ten goede dan wel ten laste van de 

reserve onderwijshuisvesting. Daarom kan een bedrag van € 12.838 gestort worden in deze reserve. 
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9.5. Risico's 
In de begroting is onder de paragraaf  Weerstandsvermogen het leerlingenvervoer als risico benoemd. Het risico 

betreft een mogelijke budgetoverschrijding, omdat het openeinderegeling betreft en de vraag naar voorzieningen 

kan fluctueren. Voor deze post is op basis van een gunstige aanbesteding in 2009 de begroting naar beneden 

bijgesteld naar € 580.000. Maar de verwachting was dat de daadwerkelijke kosten van het vervoer zouden hoger 

uitvallen, bijvoorbeeld doordat verschillen in schooltijden leiden tot extra en langere, dus duurdere routes. In 2010 

heeft het risico zich niet voorgedaan. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is sprake van een overschot 

van € 17.000. 
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10. Minderhedenbeleid 

10.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) dhr. C.P.W.J. Schröder 

 

Omschrijving 

Dit programma richt zich op de bevordering van de integratie van etnische minderheden in de Maarssense 

samenleving. Dit gebeurt door stichtingen en verenigingen door middel van subsidieverlening in staat te stellen 

de eigen integratie in de samenleving te bevorderen met behoud van de eigen identiteit. Verder gebeurt dit door 

het stimuleren van die personen, die verplicht moeten inburgeren, of die zelf willen inburgeren. Ten slotte krijgt 

de gemeente per halfjaar een taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. 

 

10.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Minderhedenbeleid 

10.1 Het gemeentebestuur wil een maximale participatie van etnische minderheden bereiken. De gemeente wil 

dat de allochtone mannen en vrouwen maatschappelijk actief zijn, hetzij door betaald werk, hetzij door 

vrijwilligerswerk of een andere maatschappelijk zinvolle activiteit. 

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 

 

Effectindicatoren voor 2010 Norm Score   

10.1.1 % van de mensen, dat 3,5 jaar nadat zij op intakegesprek zijn geweest, 

maatschappelijk actief is*. 

40   
 

  

Specifieke toelichting effectindicator score 

10.1.1 * Deze gegevens worden niet vastgelegd en zijn dus niet meetbaar. 

 

10.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Doelstellingen 

Nieuwkomers 

10.1.1 Op basis van de wijzigingen in de Wet inburgering en de Wet participatiebudget wordt nieuw beleid 

uitgewerkt en in nieuwe activiteiten vertaald. Bijvoorbeeld zal minimaal 80% van de vast te stellen trajecten 

duaal zijn en zal de eerste aandacht uitgaan naar oudkomers. 

10.1.2 De gemeente biedt geen traject meer aan, maar stellen het vast. 

10.1.3 In samenwerking met het ROC Midden Nederland wordt een voorlichtings- en wervingsbijeenkomst 

georganiseerd. 
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Doelstellingen : Wat hebben we daarvoor gedaan 

10.1.1 Er is participatiebeleid vastgesteld. Alle trajecten, die in 2010 zijn ingezet, zijn duaal. Hiermee 

wordt inburgering in combinatie met activiteiten gericht op werk of maatschappelijke participatie gevolgd. 

Vanwege de hoge toeloop van nieuwkomers is de eerste aandacht naar die categorie gegaan, en 

daarnaast naar vrijwillige inburgeraars. 

10.1.2 In de verordening is bepaald, dat de gemeente de voorzieningen niet meer aanbieden, maar vaststellen. 

Dit wordt aan de betrokkenen schriftelijk meegedeeld. Effect daarvan is, dat er ook geen aanbod kan 

worden geweigerd, waardoor de aanbieder van taaltrajecten beter verzekerd is van voldoende cursisten. 

10.1.3 In het najaar zijn een aantal wervingsbijeenkomsten georganiseerd om zoveel mogelijk potentieel 

inburgeringsplichtigen te kunnen traceren en op een traject te kunnen zetten.   

 

Indicatoren voor 2010 Norm 

Score 
vorige 

MARAP Score   

10.1.1.1 % van de potentieel inburgeringsplichtigen dat een traject gestart is.  75   80 
 

  

Specifieke toelichting Indicator score 

10.1.1.1 De realisatie is ca. 80% en daarmee positief. 

 

10.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 322.699 233.840 185.552 411.970 226.418
Indirecte lasten 39.266 77.467 203.567 174.406 -29.161
TOTAAL LASTEN 361.965 311.307 389.119 586.376 197.257
  
Baten* 220.572 187.199 229.199 477.762 248.563
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 141.393 124.108 159.920 108.614 -51.306
  
Toevoeging 2.420 2.432 2.432 2.432 
SALDO RESULTAATBESTEMMING 2.420 2.432 2.432 2.432 
  
Saldo na resultaatbestemming 143.813 126.540 162.352 111.046 -51.306
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Toelichting realisatie 

 
Baten 

Uitgaven aan inburgering komen ten laste van het participatiebudget. Dit zijn geoormerkte gelden. Een 

overschot moet aan het einde van het jaar aan het rijk worden terugbetaald. Uitgaven voor inburgering 

worden in principe voor hetzelfde bedrag gedekt uit de rijksbijdrage en geven dus geen afwijking. Omdat er 

€ 228.000 meer is uitgegeven aan inburgering (zie toelichting bij de directe lasten), wordt er ook € 228.000 

meer aan inkomsten geboekt.  

Er heeft in 2010 echter een definitieve afrekening plaatsgevonden over de bestedingen in de jaren 2006 en 

2008 dat een voordeel oplevert van € 76.000. Dit bedrag blijft buiten de hierboven genoemde egalisatie van 

inkomsten en uitgaven, omdat de ontvangsten in relatie staan tot een oudere vervallen regeling. Van het 

voordeel is bij de Bestuursrapportage al € 55.000 in de begroting verwerkt, zodat een positief resultaat 

overblijft (inkomsten tegenover uitgaven) van € 21.000. Het totale voordeel van de baten is € 249.000. 

 

Directe lasten 
Er is aan de lastenkant van inburgering een bedrag geraamd van € 166.000. De werkelijke kosten zijn  

€ 394.000 doordat in het laatste kwartaal nieuwe producten van het ROC zijn ingekocht voor de 

dienstverlening aan speciale groepen. Dit geeft dus een overschrijding van € 228.000. Dit bedrag wordt 

volledig gedekt door de rijksbijdrage van het participatiebudget (zie toelichting bij de baten). 
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11. Sport en recreatie 

11.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) dhr. drs. J.W. Verkroost 

 

Omschrijving 

De gemeente Maarssen onderkent het grote belang van sport en recreatie voor de fysieke, sociale en 

emotionele gezondheid van haar inwoners. Daarom beoogt de gemeente dat de Maarssense samenleving 

steeds meer een sportieve samenleving wordt waarin iedereen – oud en jong, met of zonder fysieke of 

verstandelijke functiebeperking – toegang heeft tot een breed scala aan sport- en recreatieve activiteiten die 

worden aangeboden in kwalitatief goede voorzieningen. 

 

Het deelnemen aan georganiseerde en ongeorganiseerde sport moet, zeker voor bepaalde doelgroepen zoals 

jeugd, ouderen en gehandicapten, worden gestimuleerd, omdat zij een achterstand hebben in de sportdeelname. 

Buurt- en breedtesport in de eigen wijk, in de school en bij de vereniging krijgen hierbij prioriteit en worden 

blijvend ondersteund door de sportconsulent. 

 

Sportverenigingen en de Sportraad Maarssen worden actief betrokken bij het sportbeleid. De gemeente 

verwacht dat de sportverenigingen vanwege hun belangrijke maatschappelijke rol zich onder meer inspannen op 

gebied van het integratiebeleid voor minderheden en kwetsbare groepen. Hiertoe worden convenanten met de 

verenigingen afgesloten. 

 

De sportaccommodaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen waarbij zowel de gemeente als de verenigingen 

een eigen verantwoordelijkheid hebben. De accommodaties, zowel voor de binnensport als voor de buitensport, 

dienen in te spelen op de veranderende wensen en behoeften van de gebruikers en dienen tevens in te spelen 

op de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Te denken valt aan kunstgrasvelden en nieuwe trends op 

recreatiegebied, maar ook de voorkeur voor het gebruik van multifunctionele gebouwen die op effectieve en 

efficiënte wijze geëxploiteerd moeten worden. 

 

Op recreatiegebied wordt in 2010 de aandacht gericht op: 

• Het versterken van de functie van het recreatiecentrum Maarsseveense Plassen in samenwerking met de 

Stichtse Groenlanden die daarvoor in 2010 een visie op recreatie ontwikkeld; 

• Het aanwezig zijn en bevorderen van voldoende en kwalitatief goede fiets- en wandelroutes. 

 

11.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Sport en recreatie 

11.1 De gemeente streeft naar een sportief Maarssen waarbij alle inwoners in staat zijn om aan sport- of 

bewegingsactiviteiten te kunnen deelnemen. Dat inwoners tevreden zijn over de geboden kwaliteit en 

kwantiteit van de sport- en recreatievoorzieningen binnen de gemeente. Deze moeten goed toegankelijk en 
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aantrekkelijk zijn. Hierbij is het van groot belang dat iedereen, van jong tot oud, van arm tot rijk, met of 

zonder beperking kan meedoen. De gemeente wil het meedoen stimuleren en willen voorkomen dat mensen 

in een isolement terecht komen. Naast de toegankelijkheid van voorzieningen worden bewoners ook 

gestimuleerd om deel te nemen aan sportieve en recreatieve activiteiten. 

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 

 

 

11.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Doelstellingen 

Sport en recreatie 

11.1.1 Verder ontwikkelen van het project sportpark Daalseweide - Sportief Buur(t)en. Doel is om de 

samenwerking van de sportverenigingen op het sportpark te verbeteren. Hier valt meerwaarde te behalen 

op het gebied van buurtfunctie, vernieuwend sportaanbod en aanpassingen aan de accommodaties. 

11.1.2 Verder ontwikkelen van combinatiefuncties. Centraal bij combinatiefuncties staat de samenwerking tussen 

onderwijs, sport en cultuur. Het gaat nadrukkelijk om nieuwe structurele functies in de sfeer van uitvoering 

en/of coördinatie. Onder regie van de gemeente worden combinatiefunctionarissen aangesteld die 

bijdragen aan het verbeteren van de aansluiting tussen scholen, sportverenigingen, culturele- en creatieve 

instellingen, bibliotheek etc. 

11.1.3 Vergroten sportdeelname Maarssense jeugd. Het doen organiseren en monitoren van diverse 

stimuleringsacties voor deze doelgroep. 

11.1.4 Vergroten sportdeelname ouderen. Het doen organiseren en monitoren van diverse stimuleringsacties 

voor ouderen 

11.1.5 Bevordering gehandicaptensport. Zowel in regionaal verband (Samenwerkingsverband Utrecht West) als 

in Maarssen zelf worden mensen met een fysieke handicap of verstandelijke beperking gestimuleerd om 

deel te (blijven) nemen aan passende sport- en recreatieactiviteiten. 

Binnensportaccommodaties 

11.1.6 Verder ontwikkelen multifunctioneel sportcomplex Bisonsport. Het realiseren van een nieuw zwembad en 

sporthal als onderdeel van een multifunctioneel gebouw op de locatie Bisonsport waarin functies als 

jongerencentrum, bibliotheek en woningen zijn ondergebracht is een majeur project binnen de gemeente. 

In 2010 wordt via een intensief inspraak- en consultatietraject een voorlopig ontwerp en een definitief 

ontwerp opgesteld wat gereed gemaakt wordt voor de aanbestedingsprocedure. Daarnaast wordt in 2010 

de aanbestedingsprocedure van de exploitant afgerond. 

11.1.7 Tot aan de periode van sluiting wordt de bestaande accommodatie optimaal, waarbij aan alle 

maatschappelijke eisen wordt voldaan, in bedrijf gehouden onder het motto Heel, Schoon, Veilig en 

Aantrekkelijk. 

 

Doelstellingen : Wat hebben we daarvoor gedaan 

11.1.1 Van de provincie Utrecht heeft de gemeente ten behoeve van dit project een subsidiebedrag van € 51.000 

ontvangen voor ondermeer de aanstelling van een parttime projectleider. De projectleider is inmiddels 

aangesteld. Daarnaast is een fulltime combinatiefunctionaris aangesteld die werkzaam is op het sportpark. 
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Er is een nieuwe stichting Toekomst Sportpark Daalseweide opgericht en er wordt hard gewerkt om het 

plan van aanpak verder te concretiseren. 

11.1.2 In het voorjaar van 2010 hebben diverse organisaties en instellingen de intentieverklaring getekend voor 

een combinatiefunctionaris. Inmiddels zijn er 6 combinatiefunctionarissen (3,5 fte) gerealiseerd, te weten: 

bibliotheek 1,0 fte., Maarssense Hockeyvereniging 0,5 fte., Stichting Sport Opvang 0,7 fte., Kind & Co. 0,3 

fte., St. Sportpark Daalseweide 1 fte.  Met ingang van 2012 zal er nog eens 2.3 fte. aan 

combinatiefunctionarissen gerealiseerd moeten worden, voortvloeiende uit de regeling die Maarssen is 

aangegaan. 

11.1.3 Gedurende het gehele jaar vinden er sportstimuleringsacties plaats. De sportconsulent speelt hierbij een 

belangrijke coördinerende rol. Tijdens de nationale sportweek van 17-24 april zijn tal van activiteiten, zoals 

een sportinstuif, activiteiten rondom de opening van de gerenoveerde atletiekbaan georganiseerd.Op de 

scholen worden weer vele sportclinics georganiseerd. Hieraan hebben 19 van de 23 basisscholen 

deelgenomen (groepen 7 en 8). Via de jeugdsportpas kunnen kinderen kennis maken met diverse takken 

van sport. Hiervoor hebben ruim 300 kinderen in de leeftijd van 5 t/m 15 jaar zich ingeschreven. In het 

aanbod zijn 19 verschillende sporten opgenomen.  De campagne 30 minuten bewegen wordt verder 

geïntensiveerd. In september is een skeelertocht door alle wijken van Maarssenbroek georganiseerd.De 

BOS-impuls is geëvalueerd en de rapportage is naar het ministerie van VWS gestuurd. In de evaluatie van 

het Masterplan Sport worden de sportstimuleringsactiviteiten voor de jeugd inzichtelijk gemaakt. 

11.1.4 Er is een netwerkgroep 55+ gestart met vertegenwoordigers vanuit de sport, de zorg, welzijn en 

seniorenbeleid. Doel is dwarsverbindingen te leggen om zodoende de senioren actief en gezond te 

houden. De sportverenigingen worden gestimuleerd om een eigentijds aanbod voor senioren  te 

ontwikkelen. Vanuit gezondheid en zorg wordt een doorverwijzing naar bestaande activiteiten gegeven. De 

sportconsulent coördineert deze zaken. In november vond in samenwerking met de SWMD een fitdag met 

testen en informatie voor 55-plussers plaats. 

11.1.5 Het regionale samenwerkingsverband wordt de komende 4  jaren gecontinueerd. Uit de evaluatie blijken 

goede resultaten geboekt te worden. Zo is er bij de betrokken gemeenten een duidelijke stijging waar te 

nemen van de mensen met een beperking die lid zijn van de sportvereniging. Sportservice Midden 

Nederland geeft uitvoering aan dit regionale project. 

11.1.6 De aanbestedingen voor de bouw zijn afgerond en inmiddels heeft de gemeenteraad, op basis van een 

eindrapportage, het laatste besluit tot realisatie van de multifunctionele accommodatie  genomen op 1 

november jl.  De uitvoeringsfase is gestart.  Voor de huidige gebruikers van het sportcomplex is 

vervangende ruimte gevonden via het zwembad 't Kikkerfort in Breukelen en een tijdelijke sporthal op het 

sportpark Daalseweide. Ook voor de overige gebruikers o.a. het WMO-loket en de jeugdinloop, is 

alternatieve huisvesting gevonden.  Het huidige complex zal per 1 januari 2011 sluiten waarbij de sporthal 

nog enkele weken gebruikt zal worden i.v.m. de realisatie van de tijdelijke sporthal. Voor wat betreft het 

personeel worden de medewerkers die overgaan naar de nieuwe exploitant elders gedetacheerd en met 

de overige medewerkers is in het kader van het zogenaamde  tweede spoor een regeling getroffen ten 

behoeve van een andere functie buiten de gemeente.     

11.1.7 Het sportcomplex is tot het moment van sluiting optimaal in bedrijf gehouden. 
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Indicatoren voor 2010 Norm 

Score 
vorige 

MARAP Score   

11.1.2.1 Combinatiefuncties: Aantal combinatiefuncties bij onderwijs, cultuur of 

sportvereniging  

1   3,5 
 

11.1.3.1 Aantal jeugdleden 5-16 jaar bij Maarssense sportverenigingen 

(jeugdsportsubsidie) 

3331     
 

  

Specifieke toelichting Indicator score 

11.1.2.1 Eind 2010 zijn er 3,5 combinatiefuncties gerealiseerd. 

11.1.3.1 In 2010 werd voor 3.236 jeugdleden subsidie verleend. Bij de aanvraag van jeugdsubsidies in juli 2011 

komen de nieuwe kengetallen voor jeugdleden beschikbaar. 

 

11.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 2.639.832 2.345.327 2.604.401 2.683.041 78.640
Indirecte lasten 1.250.665 512.996 512.996 530.202 17.206
Kapitaalslasten 69.722 94.290 94.290 70.841 -23.449
TOTAAL LASTEN 3.960.218 2.952.613 3.211.687 3.284.084 72.397
  
Baten* 825.137 684.527 742.527 771.115 28.588
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 3.135.082 2.268.086 2.469.160 2.512.969 43.809
  
Toevoeging 61.171 61.477 361.477 361.477 
SALDO RESULTAATBESTEMMING 61.171 61.477 361.477 361.477 
  
Saldo na resultaatbestemming 3.064.101 2.329.563 2.830.637 2.874.446 43.809

 

 

Toelichting realisatie 

 

Baten 
De opbrengsten van Bisonsport zijn ca. € 30.000 hoger dan geraamd. Dit is voor een groot deel het gevolg 

van hogere opbrengsten voor het instructiezwemmen, mede door  het geven van zwemlessen in de grote 

schoolvakantie. 

 

Directe lasten 

Voor combinatiefuncties geldt, dat bij de tweede Bestuursrapportage is gemeld, dat er een overschot van  

€ 115.000 verwacht werd. Het budget is hierop aangepast. In werkelijkheid blijkt er ten opzichte van de 

oorspronkelijke raming een voordeel te zijn van ca € 98.000. Dit geeft dus een nadeel van € 17.000. Het 

betreft een meerjarig project, waarvan de uitgaven en inkomsten (algemene uitkering) niet gelijk oplopen. 

De raad heeft daarom besloten overschotten van enig jaar over te hevelen naar het volgend jaar gedurende 

de looptijd van het project. Het bedrag van € 98.000 dient onder aftrek van de kosten van de projectleider 
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dan ook overgeheveld te worden.   

De uitgaven voor de binnensportaccommodaties vallen ca € 62.000 hoger uit dan was begroot. De 

belangrijkste oorzaken zijn:  

• Hogere lasten voor inhuur personeel. Ondanks dat er bij de Bestuursrapportage al rekening was 

gehouden met een stijging, is deze post met € 29.000 overschreden als gevolg van inzet van 

tijdelijk personeel. Dit is het gevolg van verloop van personeel en een hoog ziekteverzuim en 

strenge eisen van de provincie ten aanzien van het toezicht. In verband met de sluiting en de fusie 

is besloten vacatures niet meer in te vullen en moest meet gebruik worden gemaakt van relatief 

dure invalkrachten.    

• De kosten voor gas en elektra zijn € 44.000 hoger dan geraamd. Er is in de ramingen onvoldoende 

rekening gehouden met tariefsstijgingen.  

• De kosten van onderhoud van Bisonsport geeft een voordeel te zien van € 9.000. In verband met 

de sluiting van het gebouw is terughoudend omgegaan met het onderhoud. 

 
 

Algemene toelichting investeringen 

Het project MFA Bisonspoor is thans na de finale finale besluitvorming in de raad van 1 november 2010 in 

de uitvoeringsfase gekomen. De structurele effecten van deze investeringen zijn afgedekt.  
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12. Maarssen Promotie en cultuur 

12.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) dhr. drs. J.W. Verkroost 

 

Omschrijving 

Onder het programma Maarssen promotie en cultuur vallen promotie, toerisme, evenementen, kunst en cultuur. 

Maarssen kent een rijke historie en heeft een divers en actief cultuurleven. Het doel is dat inwoners meer gaan 

deelnemen aan activiteiten van de diverse culturele instellingen en verenigingen. Een belangrijke voorwaarde 

hierbij is het in stand houden van culturele voorzieningen, op lokaal niveau en in regionaal verband. Diversiteit, 

toegankelijkheid en kwaliteit zijn hierbij van essentieel belang. 

 

Daarnaast streven we er naar Maarssen te positioneren als een gastvrije gemeente met daarbij specifiek 

aandacht voor de Maarssense karakteristieken en de diversiteit aan activiteiten en evenementen. 

 

Mede in relatie tot de provinciale gebiedsvisie wordt een gestructureerd overleg geïnitieerd met bestuurders en 

overige beleidsmakers in de Vechtgemeenten over promotionele facetten. 

 

Komend jaar willen we in het kader van dit programma investeren in: 

•    Afronding haalbaarheidsonderzoek m.b.t. het realiseren van een cultuurhistorisch informatiecentrum of       

     Vechtstreekmuseum. 

•    Onderzoek naar inventarisatie en herstel interne kunstwerken (Goudestein) en inventarisatie en reiniging  

      openbare beeldende kunst 

•    Uitvoering van het cultuurparticipatieprogramma. 

 
 

12.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Maarssen Promotie en cultuur 

12.1 Een levendig en gastvrij Maarssen met participatie van inwoners en derden aan diverse culturele activiteiten 

en de bekendheid van de toeristisch-recreatieve voorzieningen en mogelijkheden. 

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 

 

 

12.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Doelstellingen 

kunst en cultuur 

12.1.1 Stimuleren van een gevarieerd cultuuraanbod in Maarssen. Uitvoering geven aan de algemene (in 
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samenwerking met Breukelen en Loenen) en de specifieke doelstellingen uit de Nota Kunst en Cultuur 

Maarssen. Verbindingen leggen tussen de diverse culturele verenigingen, lokaal en intergemeentelijk. Het 

Cultuur Platform Vechtstreek speelt een belangrijke rol hierin. 

12.1.2 Stimuleren cultuurparticipatie/ promotieactiviteiten. Het stimuleren dat inwoners meer actief gaan 

deelnemen aan activiteiten van de diverse culturele instellingen en verenigingen. Zorgen dat alle scholen 

(zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs) cultuureducatie op het programma hebben staan. Het 

ondersteunen van vernieuwende, incidentele, culturele activiteiten. Voor 2010 wordt ingezet op een 

nauwere samenwerking tussen promotieactiviteiten en aansprekende profilering van muzikale kwaliteiten 

binnen de gemeentegrenzen. In dat kader gaan de gedachten ook uit naar minimaal de organisatie van 

een muzikaal evenement van grootschalig karakter eind mei 2010. De werktitel voor dit muziekfestival is 

“Muzikaal Onthaal”. In de winter van 2010 wordt weer een ijsbaan gerealiseerd. Het Cultuurplatform 

Vechtstreek is opgericht in 2008. Sindsdien heeft zij bewezen een goede indicator te zijn wat er op het 

brede cultuurgebied leeft in de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. 

Promotie, Toerisme en Evenementen 

12.1.3 Promotie Vecht- en Plassengebied. Door het bureau voor Toerisme & Recreatie wordt een marketingplan 

opgesteld voor een betere afstemming van de promotieactiviteiten in de regio. 

 

Doelstellingen : Wat hebben we daarvoor gedaan 

12.1.1 Op 9 juni 2010 heeft de ondertekening plaats gevonden van het cultuurarrangement tussen de gemeenten 

Breukelen-Maarssen-Loenen en de provincie Utrecht. Een belangrijk onderdeel uit het cultuurarrangement 

is het cultuurparticipatieplan 2010. Voortvloeiend uit het cultuurparticipatieplan is er in ieder geval vanaf 1 

november  2010 en de eerste helft 2011 een cultuurconsulent (combinatiefunctie) aangesteld die voor 

verbinding zorgt tussen culturele instellingen, verenigingen en scholen.  

Ook is in mei 2010 het eerste Stichtste Vecht Cultuurfestival gehouden in Maarssenbroek. Daarnaast is 

voortvloeiend uit de nota Kunst en Cultuur Maarssen de stichting Vechtsnoer opgericht. Deze stichting zal 

zorg gaan dragen voor ontsluiting van de Vechtstreek als één verhaal. Cultuur, natuur en recreatie & 

toerisme komen hierin bij elkaar. Door gelden in te zetten uit het cultuurparticipatieplan stimuleert de 

gemeente het Streekmuseum Vredegoed, geopend op 18 september 2010, om te zorgen voor  gedegen 

cultuureducatie-activiteiten. Daarnaast stimuleren wij in samenwerking met Breukelen en Loenen culturele 

instellingen en verenigingen om activiteiten te ontplooien op het gebied van cultuurparticipatie. Hierbij is 

het van belang dat bewoners gestimuleerd worden om actief te gaan deelnemen aan cultuur.  

12.1.2 De ijsbaan is in 2010 in samenwerking met externe partijen en het bedrijfsleven opnieuw in het park 

Goudestein.   
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12.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 292.303 302.305 367.607 430.541 62.934
Indirecte lasten 123.584 72.821 72.821 125.045 52.224
Kapitaalslasten 136 132 132 132 0
TOTAAL LASTEN 416.023 375.258 440.560 555.718 115.158
  
Baten* 52.295 52.836 52.836 133.490 80.654
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 363.729 322.422 387.724 422.228 34.504
  
Onttrekking   -5.000 -5.000 
Toevoeging 6.263 6.294 6.294 6.294 
SALDO RESULTAATBESTEMMING 6.263 6.294 1.294 1.294 
  
Saldo na resultaatbestemming 369.992 328.716 389.018 423.522 34.504
 
Toelichting realisatie 

 

Baten 
Op de post Kunst en cultuur is een bijdrage van € 54.000 van de provincie als baat verantwoord als dekking 

voor de kosten van het project Cultuurparticipatie. Bovendien is er in totaal € 11.000 ontvangen van Breukelen 

en Loenen als bijdragen in de kosten van dit project.  

 

Directe lasten 

Op de post Kunst en cultuur is € 80.000 uitgegeven voor het project Cultuurparticipatie, dit conform het 

uitvoeringsplan. Hiervan wordt ca € 16.000 betaald uit bestaande budgetten binnen deze begrotingspost. Het 

netto bedrag van de overschrijding van € 64.000 wordt gedekt door bijdragen van de Provincie, Breukelen en 

Loenen. Zie hiervoor ook de toelichting bij de baten.  

In 2009 is op de post Percentage regeling BK een bedrag opgevoerd van € 5.025 voor het herstellen van de in 

bruikleen zijnde kunstwerken en antiek meubilair van Instituut Collectie Nederland (ICN). Door de verwachte 

hoge kosten van het herstel van deze kunstwerken en antiek meubilair is ook in 2010 nog niet overgegaan tot 

uitgave van dit budget. 
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13. Ruimtelijke ordening en bescherming landschap 

13.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) mw. drs. M.M. van ’t Veld, dhr. drs. J.W. Verkroost, dhr. C.P.W.J. Schröder 

 

13.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Ruimtelijke ordening en bescherming landschap 

13.1 De gemeente beschermt, behoudt en versterkt het unieke groene karakter van onze woonomgeving. 

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 

 

Effectindicatoren voor 2010 Norm Score   

13.1.1

. 

% grondgebied van Maarssen dat gedekt is door actueel bestemmingsplan 29 35 
 

 
 

Specifieke toelichting effectindicator score 

13.1.1  Eind 2010 is ook het bestemmingsplan Maarssendorp woongebied gereed gekomen, waardoor 35% van 

het grondgebied is gedekt door actuele bestemmingsplannen. 

 

13.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Doelstellingen 

Recreatieve voorzieningen (Monumentenzorg) 

13.1.4 Het actualiseren van het monumentenbeleid met als resultaat de vaststelling van een nieuwe 

monumentennota. 

Ruimtelijke ordening 

13.1.1 Actualiseren drie bestemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen worden flexibel, ondubbelzinnig en 

digitaal raadpleegbaar voor iedereen. 

13.1.2 Het actualiseren van het welstandsbeleid, wat resulteert in een welstandsnota met loketcriteria. 

13.1.3 Het actualiseren van de structuurvisie, wat resulteert in een nieuw vastgestelde structuurvisie. 

Vergunningen Bouwen en wonen 

13.1.5 Ontwikkelen van een omgevingsbeleidsplan met als resultaat een uitvoeringsbeleidsplan op het gebied 

van Wabo taken. 

13.1.6 Het tijdig en binnen de wettelijke termijnen verlenen van de juiste (omgevings)- vergunningen. 

Flitsvergunning mogelijk maken. 
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Doelstellingen : Wat hebben we daarvoor gedaan 

13.1.4 Deze doelstelling is niet gerealiseerd. De nieuwe monumentennota is in 2010 niet opgesteld, maar wordt 

betrokken bij de harmonisatie van het beleid van de gemeente Stichtse Vecht. 

13.1.1 Deels gerealiseerd. In 2010 is het voorbestemmingsplan Maarssenbroek woongebied vastgesteld. De 

voorontwerpbestemmingsplannen voor Landelijk gebied en Herenweg-Gageldijk waren in 2010 in 

voorbereiding en worden in 2011 vastgesteld. 

13.1.2 Gerealiseerd. In juni 2010 is de welstandsnota Maarssen vastgesteld.  

13.1.3 Niet gerealiseerd.  De structuurvisie is in 2010 niet opgesteld, maar wordt betrokken bij de integratie van 

het beleid van de gemeente Stichtse Vecht. 

13.1.5 Niet gerealiseerd. Als gevolg van de herindeling is besloten om het omgevingsbeleidsplan in 2010 niet op 

te stellen. In 2010 werd volstaan met de uitvoering van het bouwbeleidsplan. 

13.1.6 Gerealiseerd. Sinds begin 2010 is er een betere bezetting voor vergunningverlening. Dit heeft een positief 

effect gesorteerd op de kwaliteit van de dienstverlening. Sinds juni 2010 bestaat er een sterk verbeterde 

welstandsnota. Hierdoor is het mogelijk dat eenvoudige aanvragen snel worden verleend. Voor complexe 

aanvragen is dit (nog) niet mogelijk. 

 

Indicatoren voor 2010 Norm 

Score 
vorige 

MARAP Score   

13.1.1.1 % actuele moeder bestemmingsplannen (<10 jr) 50   70 
 

13.1.6.1 Gemiddelde doorlooptijd reguliere omgevingsvergunning 8     
 

13.1.6.2 Gemiddelde doorlooptijd uitgebreide omgevingsvergunning 12     
 

  

Specifieke toelichting Indicator score 

13.1.1.1 Per 31 december 2010 is 70% van de actuele moeder bestemmingsplannen < 10 jaar. 
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13.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 996.263 987.461 824.157 660.010 -164.147
Indirecte lasten 1.850.418 1.939.776 2.016.735 2.110.648 93.913
TOTAAL LASTEN 2.846.681 2.927.237 2.840.892 2.770.658 -70.234
  
Baten* 1.505.641 1.094.662 2.015.662 1.946.885 -68.777
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 1.341.040 1.832.575 825.230 823.773 -1.457
  
Onttrekking -310.553 -200.000 -255.655 -179.982 75.673
SALDO RESULTAATBESTEMMING -310.553 -200.000 -255.655 -179.982 75.673
  
Saldo na resultaatbestemming 1.030.487 1.632.575 569.575 643.791 74.216
 

Toelichting realisatie 

 

Baten 

Herverdeling resterende BLS-gelden (Besluit Locatiegebonden Subsidies) 

De definitieve verdeling van de resterende BLS-middelen is € 13.500 hoger uitgevallen dan geraamd 

  

Bouwleges 

Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage najaar 2010 is de prognose van de reguliere legesopbrengsten, 

als gevolg van de economische crisis ver achtergebleven bij de voorspellingen. Het gevolg hiervan is 

een incidenteel nadeel op de leges bouwvergunningen ten bedrage van € 86.500.  

 

Directe lasten 

Monumentenzorg 

Voor onvoorziene kosten bij de restauratie van de damsluis Tienhoven is er een bedrag gereserveerd van 

€ 2.500. Deze middelen hoefden niet te worden ingezet.  

Verwacht werd € 10.655 te onttrekken aan het reserve monumentenbeleid ten behoeve van het aanwijzen 

van gemeentelijke monumenten. Er is echter € 3.500 minder onttrokken omdat het project in 2011 wordt 

afgerond en genoemd bedrag derhalve in 2011 onttrokken wordt. Tenslotte zijn de kosten voor 

monumentenadviezen € 1.500 lager uitgevallen dan verwacht. Gevolg hiervan is een incidenteel voordeel 

ten bedrage van € 7.500.  

 

Ruimtelijke ordening 

In het kader van bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk is in 2010  € 30.000 geraamd voor juridische 

ondersteuning. Deze kosten zijn in 2010 niet gemaakt en kunnen eventueel worden opgevangen binnen het 

beschikbare budget in 2011. Voor wat betreft bestemmingsplan Maarsseveense plassen was € 20.000 

geraamd voor juridische ondersteuning. De beroepsprocedure bij de Raad van State is gunstig uitgepakt, 

waardoor deze kosten niet zijn gemaakt. De kosten van inhuur van ondersteuning ten behoeve van het 

actualiseren van de bestemmingsplannen zijn € 17.000 lager uitgevallen dan geraamd. De planologische 

procedure voor de (tijdelijke) parkeerplaats bij het sportpark "Daalseweide"  vindt pas in 2011 plaats. De 
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kosten hiervan (€ 10.000) kunnen worden gedekt uit het budget 2011. Als gevolg hiervan is een incidenteel 

voordeel van € 77.000.  
 

Vergunningen Bouwen en Wonen 

De kosten voor constructieve toetsing zijn gedurende de laatste 4 maanden van 2010 lager uitgevallen dan 

tijdens de bestuursrapportage najaar 2010 werd voorspeld. Gevolg hiervan is een incidenteel voordeel ten 

bedrage van € 11.000. In 2010 is € 72.000 minder onttrokken aan de egalisatiereserve bouwleges dan 

geraamd. Een aantal bouwaanvragen met betrekking tot het project Op Buuren, die extern zijn weggezet 

worden pas in 2011 afgerond in plaats van het laatste kwartaal 2010.  De kosten voor inhuur van een 

externe medewerker toezicht zou in eerste instantie gedekt worden uit de egalisatiereserve bouwleges. 

Vanwege het vertrek van één van de twee vaste medewerkers toezicht zijn de kosten in 2010 gedekt vanuit 

het vacaturegeld, met als gevolg een incidenteel voordeel van € 83.000. 

 

Algemene toelichting mutaties reserves 

Egalisatiereserve bouwleges 

In 2010 is aan de egalisatiereserve bouwleges € 128.000 onttrokken ten behoeve van kosten voor 

vergunningverlening en toezicht omvangrijke bouwprojecten. Dat is € 72.000 minder dan geraamd. Een 

aantal bouwaanvragen met betrekking tot het project Op Buuren, die extern zijn weggezet worden pas in 

2011 afgerond. De kosten voor inhuur van een externe medewerker toezicht zijn gedekt vanuit het 

vacaturegeld voor medewerkers toezicht vanwege het vertrek van één  van de twee vaste medewerkers in 

de loop van het jaar. Bovendien loopt het project langer door (2013/2014). De onttrekking van genoemde 

€ 72.000 vindt plaats in 2011, bovenop de voor 2011 reeds geraamde € 75.000. 

 

 

Onttrekking 
reserves 2010:  

Omschrijving 
Ten laste 

van 
reserve 

B2010 
1e 

algemene 
begr.wijz.

Berap 
najaar  

Geraamde 
onttrekking  na 
begrotingswij-

zigingen 

Werkelijke 
onttrekking 

Kosten 

vergunningver-

lening & toezicht 

omvangri�ke 

bouwprojecten 

Egalisatie-

reserve 

bouwleges 

€ 200.000     € 200.000  

138.226,47 

Welstandsnota 

Egalisatie-

reserve 

bouwleges 

  € 10.000   €10.000  

10.000,00 

Aanwijzen 

gemeentelijke 

monumenten 

Reserve 

gemeente-

lijk monu-

mentenbel. 

  € 10.655   € 10.655  

7.200,04 
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Wabo 

Algemene 

reserve 
  € 30.000 € 7.000- € 23.000  

22.556,39 

Kosten 

restauratie 

damsluis 

Tienhoven   

    € 12.000 € 12.000  

12.000,00 

€ 200.000 € 50.655 € 5.000  € 255.655  189.982,90 
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 13.5. Risico's 

Ontwikkeling bouwaanvragen 

In 2010 zijn in totaal 512 aanvragen binnengekomen. Dat is 9,2% meer dan in 2009. Hierbij dient in aanmerking 

te worden genomen, dat per 1 oktober 2010 (invoering Wabo) in verband met het bomenbeleidsplan niet of 

nauwelijks kapvergunningsaanvragen zijn binnengekomen, maar wel aanvragen op grond van artikel 2.10 van 

de APV. 

 

Aantal  
aanvragen 

Maand 2009 2010 
10 t.o.v. 
'09 

Cumulatief '10 t.o.v. 
'09 in % 

Jan 33 35 2  6,06 

Feb 30 35 5  11,11 

Maart 46 50 4  10,09 

April 45 49 4  9,74 

Mei 49 26 -23  -3,94 

Juni 53 38 -15  -8,98 

Juli 43 41 -2  -8,36 

Augustus 20 27 7  -5,64 

September 41 47 6  -3,33 

Oktober 44 40 -4  -3,96 

November 28 55 27  2,55 

December 37 69 32  9,17 

Totaal 469 512 43  

T.o.v. 2009 zijn per 1 oktober 2010  nauwelijks aanvragen voor kapvergunningen   

ontvangen, maar wel aanvragen op grond van artikel 2.10 van de APV 

 

Zoals aangegeven bij de bestuursrapportage najaar 2010, is de hoge opbrengst bouwleges mede het gevolg van 

grote projecten (Op Buuren/Bisonspoor). Als gevolg van de huidige economische crisis, is de werkelijke 

opbrengst reguliere bouwleges in de laatste 4 maanden van 2010 achtergebleven bij de prognose tijdens de  

bestuursrapportage najaar.   

 

Ontwikkeling woningbouwT 

Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage najaar 2010 zijn 31 woningen minder gerealiseerd dan verwacht. 

Reden hiervan is vertraging als gevolg van de strenge vorstperiode in november en december 2010. De bouw 

van deze 31 woningen is naar verwachting in februari 2011 gereed.  
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R P P P P 

Woningbouw in Maarssen 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 

Maarsserbrug locaties 15 32       47 

Mar'cs gebouw     143     143 

Viod/Welkoop Straatweg 158 4   4     8 

Op Buuren 121 105 164 16   406 

De Karavaan     63     63 

Binnenweg (Kemp; Beaulieuontwikkeling)     8     8 

Binnenweg  (Stam)     13     13 

Stationsweg Noord       56   56 

Huis ten Boschstr./Scholten (de Kwekerij)     60     60 

Haarrijn           0 

Veenkluit       19   19 

Ballast-Nedam       45   45 

Locatie Kwadrant     30 45   75 

Parkweg (Beuk en Vecht)     17     17 

MFA Bisonspoor     45   33 78 

Incidenteel  3 5 5 5 5 23 

Totaal 143 142 552 186 38 1061 

R=Gerealiseerd 
P=Planning 
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14. Betaalbaar wonen en volkshuisvesting 

14.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) mw. drs. M.M. van ’t Veld, dhr. drs. J.W. Verkroost, dhr. C.P.W.J. Schröder  

 
Omschrijving 

De gemeente Maarssen wil adequate huisvesting realiseren voor alle inwoners, waarbij zo veel mogelijk wordt 

aangesloten op hun individuele wensen. Hiervoor moeten voldoende kwalitatief goede en betaalbare woningen 

beschikbaar zijn. 

 

De gemeente participeert in het Bestuur Regio Utrecht en onderhoudt nauwe contacten met de provincie en de 

deelnemende gemeenten. 

 

Subsidie stedelijke vernieuwing: bij de provincie zijn vier projecten ingediend: Bisonsport, het Harmonieplein, De 

Karavaan en de Schildersbuurt. 

 

14.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Betaalbaar wonen en volkshuisvesting 

14.1 Effectief inzetten van het bestaande woningaanbod. Er voor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen 

zijn voor met name de doelgroepen starters en senioren. Zorgen dat inwoners zo lang mogelijk in hun eigen 

woning kunnen blijven wonen. 

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 

 

Effectindicatoren voor 2010 Norm Score   

14.1.1 Kernvoorraad sociale huurwoningen n.v.t.   
 

14.1.2 Slagingskansen van starters op de huurmarkt 5 5 
 

14.1.3 Slagingskansen van doorstromers op de huurmarkt 5 5 
 

 

Specifieke toelichting effectindicator score 

14.1.1 Volgens de prestatieafspraken met Portaal moet het bestand van sociale huurwoningen in Maarssen 

minimaal 3000 bedragen. Uit een tussenrapportage eind 2010 blijkt dat dit aantal instand blijft. 

14.1.2  en 14.1.3De huidige trend is in 2010 voortgezet, namelijk dat de slagingskansen voor starters en senioren 

zich op of rond de 5% beweegt. Definitieve cijfers over 2010 volgen in 2011, als uitvloeisel van de 

prestatieafspraken voor het jaar 2011. 

14.1.3 Zie toelichting 14.1.2 
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14.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Doelstellingen 

Woonruimteverdeling 

14.1.1 In goed overleg met Portaal wordt er naar gestreefd om de slagingskans voor starters en doorstromers in 

de sociale woningbouw in de periode 2007-2010 gelijk te trekken. Bij nieuwbouwprojecten als 

uitgangspunt hanteren dat de percentages voor de sociale woningbouw binnen de afgesproken 

woningdifferentiatie worden gerealiseerd. De realisatie wordt gemeten aan de hand van de verleende 

bouwvergunningen. De percentages voor de sociale woningbouw binnen de woningbouwdifferentiatie 

(25% sociale huur en 10% sociale koop) als uitgangspunt hanteren bij nieuwbouwprojecten. 

14.1.2 Onderzoek verrichten naar de mogelijkheden kantoren om te zetten naar woningen vooral ten behoeve 

van starters en senioren. Het realiseren van nieuwbouw is in overeenstemming met de binnen het BRU 

gemaakte afspraken betreffende woningbouw in de regio. Conform de prestatieafspraken de kernvoorraad 

sociale woningbouw (betreft sociale huur- en koopgarantwoningen) op een aanvaardbaar niveau houden. 

14.1.3 Realiseren van zo veel mogelijk aangepaste woningen voor senioren conform de prestatieafspraken met 

de woningcorporatie. Concreet gaat het daarbij om 300 nultredenwoningen, waarvan 100 bestaande 

woningen worden gerealiseerd op basis van labeling en 200 door het realiseren van nieuwbouw. 

Deelname aan de provinciale pilot “uw huis uw toekomst”, dat als doelstelling heeft om ouderen vanaf 55 

jaar langer in de eigen woning te laten wonen. 

 

Doelstellingen : Wat hebben we daarvoor gedaan 

14.1.1 Gezien de huidige woningmarkt en de gebrekkige doorstroming bij de goedkopere huurwoningen staat 

deze ambitie sterk onder druk. In de nieuwe prestatieafspraken voor het jaar 2011 worden hierover globale 

afspraken gemaakt. 

14.1.2 In de gesprekken met ontwikkelaars worden de starters en senioren specifiek als doelgroep meegenomen. 

Het is echter aan de markt om hieraan invulling te geven. Aan de huisvesting van ouderen wordt in de 

projecten Bisonspoor en De Karavaan specifiek aandacht gegeven door de bouw van appartementen voor 

de categorie 55+ . 

14.1.3 Deze doelstelling is aangepast in de aanvullende prestatieafspraken met Portaal, die dateren uit 2009. 

Hierbij is vastgelegd dat Portaal een onbepaald aantal woningen op basis van maatwerk (aan te vragen 

door de huurders) gaat aanpassen aan de wensen van senioren (55 jaar en ouder). In de loop van 2011 

zijn de eerste resultaten zichtbaar van aantallen aangepaste woningen. In de nieuwe prestatieafspraken 

voor het jaar 2011 worden hierover afspraken gemaakt. 
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Indicatoren voor 2010 Norm 

Score 
vorige 

MARAP Score   

14.1.2.1 Realiseren van de afgesproken woningdifferentiatie op het totale 

woningbestand vwb sociale huur 

n.v.t.     
 

14.1.2.2 Realiseren van de afgesproken woningdifferentiatie op het totale 

woningbestand vwb sociale koop 

n.v.t.     
 

14.1.3.1 Uitbreiding aantal gelabelde woningen voor senioren 

(nultredenwoningen) 

n.v.t.     
 

  

Specifieke toelichting Indicator score 

14.1.2.1 De woningbouwdifferentiatie vormt onderdeel van de onderhandelingen met de ontwikkelaars van 

nieuwe woonruimten. In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om hieraan strikt de hand te houden 

vanwege de kredietcrisis, financiële overwegingen en de huidige woningmarkt. Betrouwbare cijfers over 

de realisatie van het aantal sociale woningen zijn op dit moment niet voorhanden.  

14.1.2.2 De woningbouwdifferentiatie vormt onderdeel van de onderhandelingen met de ontwikkelaars van 

nieuwe woonruimte. In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om hieraan strikt de hand te houden 

vanwege de kredietcrisis, financiële overwegingen en de huidige woningmarkt. Betrouwbare cijfers over 

de realisatie van het aantal sociale woningen zijn op dit moment niet voorhanden. 

14.1.3.1 In de aanvullende prestatieafspraken met Portaal zijn eind 2009 afspraken gemaakt over het opplussen 

van 900 seniorenwoningen op basis van maatwerk. Hiermee krijgen bewoners via de woningcorporatie 

de gelegenheid om door het treffen van een aantal voorzieningen langer in de eigen huurwoning te 

blijven wonen. Met de corporatie is afgesproken dat hierover periodiek wordt gerapporteerd.Het voordeel 

van deze afspraken is dat de aanpassingen plaatsvinden op basis van door de bewoners zelf gewenste 

aanpassingen. Aan de andere kant wordt niet hard gestuurd op het genoemde aantal van 900 aan te 

passen woningen. De eerste resultaten over het maatwerkproject worden gerapporteerd in 2011 en zij 

vormen onderdeel van de prestatieafspraken voor het jaar 2010. 
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14.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 232.475 172.134 415.134 465.916 50.782
Indirecte lasten 326.498 405.322 405.322 292.201 -113.121
Kapitaalslasten 27.971 20.787 20.787 20.787 
TOTAAL LASTEN 586.944 598.243 841.243 778.903 -62.340
  
Baten* 594.261 155.349 198.349 298.120 99.771
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) -7.316 442.894 642.894 480.783 -162.111
  
Onttrekking   -136.000 -121.000 15.000
Toevoeging 450.000   103.782 103.782
SALDO RESULTAATBESTEMMING 450.000  -136.000 -17.218 118.782
  
Saldo na resultaatbestemming 442.684 442.894 506.894 463.565 -43.329
 

Toelichting realisatie 

 

Baten 
Voor het project Parel in Fazantenkamp is een bedrag van € 20.000 ontvangen, waarmee in de begroting 

nog geen rekening was gehouden.  

Voor het product onderhoud gemeentegebouwen is ruim € 27.000 minder ontvangen dan begroot aan huur 

en doorberekende diensten. Het verschil wordt met name gemaakt door achterblijvende huurinkomsten uit 

het koetshuis (musea), Gaslaan (RTV) en de gemeentewerf. Vooral deze laatste blijft achter bij de begrote 

inkomsten. Op dit moment lopen onderhandelingen over het voldoen van kosten van geleverde diensten 

(gas en elektra met name) over meerdere jaren en over de verdeling van de kosten tussen de gebruikers 

van de gemeentewerf.  

De verkoop van de brugwachterwoning aan de Zuilenselaan heeft € 110.000 opgebracht. Deze inkomsten 

waren niet begroot. De voorgenomen verkoop van de andere brugwachterwoning en het Economisch 

College blijft vooralsnog in portefeuille. 

 

Directe lasten 

De post woonruimteverdeling laat een overschrijding zien van € 17.000. De belangrijkste oorzaak is de 

kosten van € 10.000 voor een woonbehoefteonderzoek Stichtse Vecht.  De rest van de overschrijding is het 

gevolg van een toename van het aantal medische keuringen voor urgentieverklaringen en hogere kosten 

voor gerechtelijke procedures. 

De kosten voor de Toekomstvisie Maarssenbroek en de pilot Parel van Fazantenkamp zijn met € 25.000 

overschreden. Hier staat voor het grootste deel een extra bijdrage van het BRU tegenover (zie toelichting bij 

de baten).  

Het aangepaste budget voor onderhoud van de woonwagenstandplaats is niet in zijn geheel benut omdat in 

verband met weersomstandigheden het voorgenomen schilderwerk niet kon worden uitgevoerd. Het restant 

bedraagt ruim € 10.000.  

Op het product onderhoud en verhuur gebouwen is € 13.000 meer uitgegeven dan begroot, met name 
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omdat onvoorziene onderhoudswerkzaamheden moesten worden uitgevoerd aan de woning aan het 

Zandpad en die aan de Maarsseveensevaart. In verband met de afwikkeling van de verkoop van de 

boerderij aan de Amsterdamsestraatweg is een bedrag van  € 6.000 aan niet voorziene kosten gemaakt.   

Algemene toelichting mutaties reserves 

Het project brandveiligheidsvoorzieningen musea is in 2010 afgerond, van het beschikbare budget werd  

€ 5.000 niet besteed. Dit bedrag behoeft niet onttrokken te worden aan de reserve onderhoud 

gemeentegebouwen. Voor groot onderhoud van de woonwagenstandplaatsen was € 25.000 uitgetrokken. 

Van dit bedrag werd €10.000 niet besteed omdat schilderwerk e.d. in verband met de 

weersomstandigheden uitgesteld moet worden naar 2011.  

In afwijking van hetgeen  in de bestuursrapportage najaar gemeld is, is slechts één van de twee te verkopen 

brugwachterwoningen daadwerkelijk verkocht. Zoals bovenstaand beschreven blijft de voorgenomen 

verkoop van de andere brugwachterwoning en het Economisch College blijft vooralsnog in portefeuille. Na 

aftrek van kosten resteert van de opbrengst van de brugwachterwoning aan de Zuilenselaan € 103.783 , 

hetgeen ten gunste komt van de algemene reserve. 
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15. Dorpscentrum e.a. ruimtelijke ontwikkelingen 

15.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) mw. drs. M.M. van ’t Veld, dhr. drs. J.W. Verkroost, dhr. C.P.W.J. Schröder 

 

Omschrijving 

Dit programma is gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door gerichte gebiedsontwikkeling. De 

revitalisering van het winkelgebied Maarssen-dorp en verschillende functieveranderinglocaties staan centraal. 

 

Hiernaast zijn in dit programma grondzaken en nieuwe werken opgenomen (zoals de Bocht van Maarssen, 

voormalige schoollocatie de Karavaan, Haarrijnweg 5).Voor de toelichting op de complexen van de nieuwe 

werken verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid elders in deze programmabegroting. 

 

15.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Dorpscentrum e.a. ruimtelijke ontwikkelingen 

15.1 De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door gerichte gebiedsontwikkeling. 

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 

 

 

15.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Doelstellingen 

Nieuwe werken 

15.1.1 Onderzoek haalbaarheid initiatieven uit de markt 

15.1.2 Kansrijke initiatieven in ontwikkeling brengen na vaststelling startnotitie, zoals de ontwikkeling De 

Karavaan, Het Lambriterrein (Stationsweg Noord) en Kwekerij Scholten. 

 

Doelstellingen : Wat hebben we daarvoor gedaan 

15.1.1 Verschillende initiatieven uit de markt zijn in 2010 verkend. Hiervan zijn de projecten Kwadrant en 

Karavaan met het vaststellen van een startnotitie als haalbaar ingeschat en ook verder gebracht. Het 

initiatief van een gebiedsontwikkeling van De Veenkluit e.o. in Tienhoven is niet haalbaar bevonden en 

stilgelegd. Er lopen nog verkenningen naar de herontwikkeling van de Merenhoef , de schoollocatie 

Daalse hoek, het project Schildershof en de Klokjeslaan. Alle verkenningen  liggen in Maarsen-dorp. 

15.1.2 Gerealiseerd. Hierbij wordt gedacht aan Het Kwadrant, De Karavaan , Stationsweg Noord en De Kwekerij. 

Zie ook de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken. 
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15.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 519.876 798.878 861.878 1.060.710 198.832
Indirecte lasten 396.630 393.949 393.949 235.020 -158.930

TOTAAL LASTEN 916.506 1.192.827 1.255.827 1.295.729 39.902
  
Baten 582.033 1.049.862 1.049.862 1.137.741 87.879

SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 334.473 142.965 205.965 157.989 -47.976
  
SALDO RESULTAATBESTEMMING       
  
Saldo na resultaatbestemming 334.473 142.965 205.965 157.989 -47.976
 

Toelichting realisatie 

 

Directe lasten 

Er is vertraging opgetreden in de levering van verkeerspalen bij de Kaatsbaan. Dit heeft te maken met 

onvoorziene omstandigheden in de planning zoals de besluitvormingsprocedure voor de aanbesteding 

(hardheidsclausule) en het vergunningsplichtig zijn. Het college is akkoord gegaan met toepassing van de 

hardheidsclausule in het aanbestedingstraject, de vergunning is inmiddels verleend en er is geen bezwaar 

ingediend. De verkeerspalen  zijn in december 2010 besteld. Tevens zijn er onvoorziene kosten gemaakt  

(€ 6.000). Wij verzoeken hierbij dan ook om het restantbudget voor Revitalisering winkelcentrum dorp, ten 

bedrage van € 15.000, over te hevelen naar 2011. 

 

Daarnaast vloeien de grote verschillen tussen de begroting en rekening voort uit de administratieve 

verwerking van kosten en opbrengsten bij grondexploitaties. In de begroting is het saldo van de 

grondexploitaties in principe altijd nihil, omdat de kosten en opbrengsten afgewikkeld worden naar de 

balans. In de rekening gebeurt hetzelfde, totdat een exploitatie volledig wordt afgesloten. 
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15.5. Risico's 
Kwadrant 

De huidige bestemming van de locatie Kwadrant is kantoren (25.000 m2). Gelet op het feit dat de kantorenmarkt 

is ingestort heeft de ontwikkelaar aan de gemeente gevraagd medewerking te willen verlenen voor het wijzigen 

van de bestemming in wonen. Op 16 februari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd 

met de startnotitie. De studie over de ontwikkeling van de locatie vindt, naast de ontwikkelaar en de gemeente, 

plaats met de provincie Utrecht, die het plan financieel ondersteunt door middel van een bijdrage in de kosten van 

de projectleider. De studie en onderzoeken naar de mogelijkheden van het terrein zijn afgerond. Naar  

verwachting zal de opbrengst van de grondverkoop in 2011 worden gerealiseerd. 

 

Bisonspoor 

Zoals bij de bestuursrapportage voorjaar 2010 is aangegeven heeft De Elf Provinciën, eigenaar van Bisonspoor, 

een bouwvergunning aangevraagd voor de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum. De bouwvergunning is 

medio juli 2009 door de gemeente verleend. Naar aanleiding hiervan stond de Elf Provinciën planologisch gezien 

niets meer in de weg om te starten met de herontwikkeling. Er is een aantal malen met de eigenaar/beheerder 

gesproken over de plannen maar ook hier heeft de economische crisis, de ontwikkeling danig parten gespeeld. 

Recente informatie van de beheerder van Bisonspoor heeft nog geen duidelijkheid gegeven, wanneer gestart 

wordt met de upgrading en uitbreiding van het winkelcentrum Bisonspoor. Realisatie van de opbrengst van de 

grondverkoop is daardoor eveneens onduidelijk. De opbrengst is in 2010 niet gerealiseerd en ook voor 2011 is 

realisatie van de grondverkoop erg onzeker. 

Haarrijnweg 

Burgemeester en wethouders hebben op 3 augustus 2010 besloten tijdelijk (3/5 jaar) af te zien van de 

herontwikkeling van de locatie. Een van de redenen hiervan is de onduidelijkheid bij het waterschap over het 

tijdstip waarop gestart wordt met de ontwikkeling van het gemaal op de kop van de Haarrijn. Het gemaal is 

namelijk van invloed op de herontwikkeling. Het besluit is mede genomen vanwege het feit dat de huurder en 

eigenaar van het dierenpension niet langer kon wachten met het wel of niet doen van noodzakelijke investeringen 

(voldoen aan eisen voor de dierenopvang) en het inboeken van de gasten. De verwachte opbrengst wordt 

vooralsnog niet gerealiseerd.  
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16. Natuur en milieu 

16.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s) dhr. C.P.W.J. Schröder 

 

Omschrijving 

Dit programma is gericht op het zorg dragen voor een evenwichtige natuur en een evenwichtig milieu, op het 

gebied van water, lucht, bodem en geluid. 

 

Het realiseren van een veilige, gezonde, schone en duurzame leefomgeving en het versterken van de bestaande 

milieukwaliteit, door burgers en bedrijven te stimuleren tot milieuvriendelijk handelen en gedrag. 

 

Uitvoering van de natuur en milieuwerkzaamheden voortvloeiend uit milieuwetten. Daarmee worden de 

uitvoeringstaken ondersteund die door of samen met de Milieudienst Noord-West Utrecht worden uitgevoerd. 

 

We zamelen op een doelmatige manier huishoudelijke afvalstoffen in en we betrekken de bewoners bij de 

uitvoering van het afvalbeleid. 

 

We gaan voldoen aan de drie zorgplichten voor afvalwater (riool), hemelwater en grondwater en beschermen de 

kwaliteit van het oppervlakte water. 

 

Het verminderen van geluidsoverlast en het voorkomen van te grote geluidsoverlast door het in stand houden 

van geluidswerende voorzieningen. 

 

We dragen zorg voor begravingen. 

 

Toelichting op relevante ontwikkelingen 

Inleiding 

In 2010 is er uitvoering gegeven aan het programma natuur en milieu van het raadsprogramma. Op het gebied 

van afval is veel aandacht besteed aan het optimaliseren van gescheiden inzameling van diverse afvalstromen 

met name plasticinzameling. In het kader van riolering is het bergbezinkbasin aan de binnenweg opgeleverd. 

Ondanks de voorbereidingen voor de herindelingen met de gemeenten Breukelen en Loenen, is het merendeel 

van de doelstellingen gerealiseerd. Hieronder worden de belangrijkste highlights voor het programma Natuur en 

Milieu genoemd. 

 

Plasticinzameling 

Het project plasticinzameling is in 2009 ook in de gemeente Maarssen van start gegaan. Vanaf 2010 wordt het 

plastic middels een huis-aan-huis inzamelingssysteem ingezameld. De opbrengsten van het plastic inzamelen 

zijn boven verwachting. Inmiddels wordt in 2011 twee keer per maand ingezameld.  
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Bergbezinkbasin 

In 2010 is het bergbezinkbasin feestelijk geopend. Hierdoor is aan een nadrukkelijk wens van de provincie en het 

waterschap voldaan om regenwater niet direct te laten wegstromen in de Vecht, maar om dit via het 

bergbezinkbasin via het riool weg te werken.  

 

Begravingen 

Om ruimte beschikbaar te maken op de gemeentelijke begraafplaats heeft de raad ingestemd met het 

ruimingsplan begraafplaatsen. Dit plan voorziet in het ruimen van graven die niet langer gewenst zijn door 

nabestaanden. Indien nabestaanden wensen het graf te behouden kon dit bij de gemeente worden aangegeven. 

Door dit plan is voorkomen dat de begraafplaats geheel moest worden uitgebreid. 

 

Regionale Milieu Dienst 
De wettelijke taken op het gebied van milieu worden uitgevoerd door de Regionale Milieu Dienst. In 

samenwerking met de RMD is een SLOK-aanvraag gedaan voor de financiering van gemeentelijke 

milieuplannen.  

 

Vergunningverlening 

Landelijk is er sprake van veel discussie over de wijze waarop het toezicht en de handhaving is geregeld in het 

kader van de Wabo. Zo is in 2009 het proces gestart op te komen tot een regionale uitvoeringsorganisatie 

(RUD). In Utrecht is hiertoe een intentieverklaring getekend die de komende jaren verder zal worden uitgewerkt.

 

Milieu 

Het jaar 2010 heeft met name in het teken gestaan van het thema duurzaamheid. Door een aantal specifieke 

acties is hiervoor extra aandacht gevraagd. 

 
 

16.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Natuur en milieu 

16.1 Wij willen de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in balans houden door milieuhygiënische 

randvoorwaarden te stellen, op het gebied van (riool)water, bodem, geluid en lucht, die bijdragen aan een 

goede volksgezondheid en een schoon leefmilieu. 

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 

Effectindicatoren voor 2010 Norm Score   

16.1.1 vuil emissie uit gemengde rioolstelsels reduceren tot 50   
 

 

Specifieke toelichting effectindicator score 
16.1.1 Door het realiseren van alle actiepunten vanuit GRP is de doelstelling behaald. 
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16.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Doelstellingen 

Huishoudelijke afvalverwijdering 

16.1.4 Toekomststudie uitvoeren naar het afvalstoffendepot. Er wordt een advies voorbereid ten aanzien van de 

toekomst van het afvalstoffendepot. Het belangrijkste vraagstuk daarbij is: moderniseren op de huidige 

locatie of elders nieuw bouwen. 

16.1.5 Vergroten van de bewustwording van burgers over gescheiden afvalinzameling door middel van een 

communicatiecampagne. 

Riolering 

16.1.2 Vaststellen van het nieuwe verbrede gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2010- 2015. Uitvoeren van de 

maatregelen vanuit het nieuwe verbrede GRP (2010-2015). 

16.1.3 Uitvoeren van de maatregelen vanuit het huidige GRP (2006-2010). Waaronder het uitvoeren van 

bergbezinkleiding (Zandweg) inclusief renovatie, reparatie hoofdriool (o.a. Schildersbuurt). 

Milieu 

16.1.1 Vaststellen van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 

16.1.6 Uitvoering plan van aanpak gemeentelijk Klimaatakkoord (SLOK-regeling) waaronder duurzaam inkopen. 

16.1.7 Uitvoeren van de maatregelen uit het Actieplan Geluid. 

 

Doelstellingen : Wat hebben we daarvoor gedaan 

16.1.4 In 2010 zou een onderzoek plaatsvinden over de toekomst van het gemeentelijke afvalstoffendepot. In het 

kader van de herindeling is besloten de toekomststudie uit te stellen en gezamenlijk op te pakken met 

Breukelen en Loenen in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. 

16.1.5 In 2010 is er een AVU communicatiecampagne van start gegaan met aandacht voor gft, glas, oud-papier 

en textiel. Daarnaast is er met regelmaat gecommuniceerd over diverse afvalstromen, waarbij met name 

aandacht was voor de nieuwe gescheiden in te zamelen afvalstroom plastic. De plasticinzameling verloopt 

boven verwachting. Inmiddels wordt per 2011 twee maal per maand opgehaald. 

16.1.2 Het lag in de bedoeling eind 2009 te starten met het opstellen van een verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) voor Maarssen. Dit is niet gebeurd vanwege de ( toen voorgenomen) herindeling 

Breukelen, Loenen en Maarssen. Vervolgens is medio 2010 een onderzoek gestart hoe om te gaan met 

de inpassing van de GRP'n van Loenen en Breukelen in een nieuw op te stellen verbreed GRP voor de 

gemeente Stichtse Vecht. Op 8 november heeft er een workshop plaatsgevonden en op korte termijn 

worden er ingenieursbureaus uitgenodigd te offreren voor het opstellen van het nieuwe verbreed GRP 

Stichtse Vecht. Naar verwachting zal dit plan, met daarin de visie van de gemeente Stichtse Vecht, 

omstreeks augustus 2011 in de raad kunnen worden behandeld. 

16.1.3 Het bergbezinkbasin is medio 2010 gerealiseerd en feestelijk geopend. Hiermee is voldaan aan een 

belangrijke doelstelling om het regenwater niet in de Vecht te laten wegstromen, maar via het 

bergbezinkbasin in het riool te laten stromen. Voor de aanleg van een bergbezinkleiding (Zandweg) 

inclusief de renovatie, reparatie en vergroting van het hoofdriool (onder andere het gebied Schildersbuurt) 

is een afzonderlijk krediet ad €1.326.000,- door de raad van gemeente Maarssen in 2010 gevoteerd. Voor 

de aanleg van de bergbezinkleiding en de vergroting van het hoofdriool is al een krediet gevoteerd van 

 € 963.000,- ( hiermee worden de totale projectkosten €. 2.289.000,-)De betreffende werkzaamheden zijn 
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in voorbereiding en er zal naar verwachting in september 2011 worden aanbesteed. 

16.1.1 Gerealiseerd. Op 1 november 2010 is het Landschapsontwikkelingsplan vastgesteld door de 

gemeenteraad. 

16.1.6 Gedeeltelijk gerealiseerd. In 2010 hebben acties plaatsgevonden richting ondernemers en richting 

consumenten om aandacht te vragen voor het thema duurzaamheid. Voor ondernemers is een symposium 

georganiseerd 'Greenpoint Stichtse Vecht' (24 juni 2010) en voor consumenten een duurzaamheidsmarkt  

'Alledaags duurzaam' in winkelcentrum Bisonspoor (23 oktober 2010). Voor wat betreft duurzaam inkopen 

is een handleiding in voorbereiding door het Inkoopbureau Midden Nederland. 

16.1.7 De maatregelen die de gemeente Maarssen inzet in het Actieplan Geluid om de geluidsbelasting te 

verminderen zijn gericht op het zoveel mogelijk verlagen van de maximum rijsnelheid in woonwijken naar 

30 km/u (Duurzaam Veilig Verkeer). Verder wordt bij groot wegonderhoud of geclusterd klein onderhoud 

overwogen om een stiller wegdek toe te passen en geluidsbeperkende maatregelen in te zetten bij 

ontwikkelingen Zuilense Ring (N230), bij nieuwe woonwijken en bij de plannen voor een gewijzigde 

circulatie in het centrum. Aangezien geen extra financiële middelen zijn toegekend kan stiller asfalt alleen 

worden toegepast indien er geen sprake is van meerkosten. De Westbroekse Binnenweg en Oudedijk 

worden in de komende drie jaar herbestraat. Het eerste deel, van de Burgemeester  Huydecoperweg tot 

aan het Zwaluwpark, is in 2010 herbestraat. De weg is hierbij uitgevoerd met geluidsreducerende klinkers. 

Daarmee is het geluidsniveau teruggebracht tot ongeveer het niveau van een asfaltweg. Hiermee is één 

van de knelpunten die stond opgenomen in het actieplan geluid opgelost. Voor wat betreft de Zuilense 

Ring is begin 2010 een taskforce ingesteld die de belangen van Maarssen behartigt tijdens de uitwerking 

van de voorkeursrichting om de Zuilense Ring op te waarderen naar een snelweg met 2 x 2 rijstroken en 

een maximum snelheid van 100 km/uur. De taskforce heeft de opdracht meegekregen om alle middelen 

aan te wenden die zij tot haar beschikking heeft om in alle fasen van het proces alert te reageren 

op ontwikkelingen. In augustus 2010 is het MER 1e fase Ring Utrecht vrij gegeven en is hier schriftelijk op 

gereageerd waarbij is verzocht de inhoud van onze reactie mee te nemen in de tweede fase van het 

MER. In het najaar van 2010 hebben er diverse (informatie)bijeenkomsten voor omwonenden en 

belanghebbenden plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd door Rijkswaterstaat en op 

expliciet verzoek van de gemeente Maarssen heeft er ook een (informatie)avond plaatsgevonden in 

Maarssen.  Het bevoegd gezag (de gemeenteraad van Utrecht) heeft op 4 november 2010 besloten in te 

stemmen met de uitwerking van het Oost alternatief in de tweede fase MER. De gekozen voorkeursvariant 

betekent dat de Noordelijke Randweg Utrecht wordt opgewaardeerd naar een 2 x 2 autoweg van minimaal 

80 km/u met ongelijkvloerse kruisingen. Deze variant biedt de beste mogelijkheden voor Maarssen om de 

geluid- en luchtkwaliteit te kunnen garanderen. Vooral de ruimte die de minister biedt om te kiezen voor 

een 80 km/u weg zou voor de inwoners van de gemeente Maarssen, straks gemeente Stichtse Vecht, zeer 

positief zijn en sluit aan bij de specifieke eis vanuit het Maarssense college en de raad. Om geluidshinder 

te beperken, zal blijvend worden ingezet op toepassing van zeer stil asfalt (ZSA). De taak tot uitwerking 

van het besluit heeft de minister bij de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht gelegd. De tweede fase 

van het MER en het ontwerp tracébesluit staat gepland voor 2011. Hierbij zal extra aandacht worden 

besteed aan de inpassing van de Noordelijke Randweg Utrecht in de omgeving. De gemeente wil hierbij 

samen met de gemeente Utrecht en de provincie aan tafel om dit nader uit te werken.  
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Indicatoren voor 2010 Norm 

Score 
vorige 

MARAP Score   

16.1.5.1 Scheidingspercentage afval 49,5     
 

  

Specifieke toelichting Indicator score 

16.1.5.1 Het scheidingspercentage 2010 wordt in februari 2011 berekend. 

 

16.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 4.818.015 5.199.853 5.185.278 4.770.995 -414.283
Indirecte lasten 766.535 696.660 796.660 772.061 -24.599
Kapitaalslasten 2.993.351 971.383 971.383 1.134.574 163.191
TOTAAL LASTEN 8.577.901 6.867.896 6.953.321 6.677.630 275.691
  
Baten* 6.107.241 6.500.089 6.570.089 6.648.810 78.721
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 2.470.659 367.807 383.232 28.820 354.412
  
Onttrekking -2.462.775 -235.040 -235.040 -225.570 9.470
Toevoeging 13.163 97.094 97.094
SALDO RESULTAATBESTEMMING -2.449.612 -235.040 -235.040 -128.477 -106.563
  
Saldo na resultaatbestemming 21.047 132.767 148.192 -99.656 -247.848
 

Toelichting realisatie 

 

Baten 

Riolering 

De ontvangen rioolrechten zijn € 17.000 hoger dan begroot.  

 

Begravingen 

Er is € 32.000 meer ontvangen aan grafrechten dan geraamd. In 2010 zijn er wat meer begravingen 

geweest dan de afgelopen jaren.  

 

Huishoudelijke afvalverwijdering 

Voor de ingezamelde elektrische apparatuur is een bedrag ontvangen van € 30.000; hiervan heeft € 20.000 

betrekking op 2009.Met de opbrengst was in de begroting geen rekening gehouden. 

 

Directe lasten 
Huishoudelijke afvalverwijdering 

De kosten van chemisch afval zijn € 39.000 lager dan begroot vanwege een lager aanbod. De afrekening 

van de AVU inzake GFT en restafval  over 2009 is in 2010 verantwoord; het teveel betaalde bedrag 
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bedraagt € 54.000. 

 

Riolering  

Vanwege latere investeringen dan gepland, is de stelpost "lasten investeringsplanning" ad € 120.000 niet 

aangesproken. Daarnaast zijn de exploitatie-uitgaven € 125.000 lager dan begroot. Er is voor 2010 geen 

reinigings- en inspectieplan opgesteld. Wel zijn er een aantal benodigde incidentele reinigingen en 

inspecties uitgevoerd. Hierdoor zijn de werkelijke uitgaven € 100.000 lager dan begroot. Daarnaast is er een 

onderschrijding van € 25.000 doordat de riolering niet het gehele jaar is gemeten/gemonitord.Doordat 

de uitgaven op het product riolering in totaal € 241.000 lager zijn dan begroot, heeft dit gevolgen voor de 

onttrekking aan de reserve riolering (zie mutaties reserves). 

 

Milieu 

De eindafrekening van de Milieudienst Noord-West Utrecht levert een voordelig resultaat op. In deze 

eindafrekening zijn ook de SLOK-gelden (energiebesparing/klimaatbeleid) opgenomen. Per saldo levert dit 

een incidenteel voordeel op ten bedrage van € 22.000.  

 

Geluidwerende voorzieningen 

 De onderhoudsuitgaven op dit product zijn € 41.000 lager dan begroot. Met Prorail is een contract 

aangegaan  voor het geluidscherm Waterstede; met ingang van 2010 worden er kosten in rekening 

gebracht. Er was rekening mee gehouden, dat er al vanaf 2006 betaald diende te worden. De 

gereserveerde bedragen, in totaal € 36.000, vallen vrij in 2010.  

 

Product begravingen 

De kosten van begravingen zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten voor het 

ruimingsplan van de gemeentelijke begraafplaats (budget € 160.000) niet volledig zijn uitgegeven; er 

resteert een bedrag van  € 38.000.  

  

Algemene toelichting financiën 

Kostendekkingspercentage huishoudelijk afval 

Het kostendekkingspercentage voor huishoudelijk afval bedraagt op basis van de werkelijke baten en lasten 

112,6%. Per saldo overstijgen de baten de lasten met ongeveer € 477.000 op een totaalbudget van € 3,8 

miljoen. De lagere kosten zijn met name veroorzaakt door een lager aanbod van afval vanwege de 

economische crisis en door lagere tarieven voor het afvoeren en verwerken van monostromen (o.a. puin en 

grond en sloopafval). Een en ander is betrokken bij de tariefsberekening voor 2011.  

 
 

Algemene toelichting investeringen 

Investeringskrediet Aanleg Bergbezinkbassin Binnenweg (BBB) 

Op dit krediet wordt een overschrijding verwacht van € 293.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door 

extra werk voortvloeiend uit het  "waterplan". Het betreft de aanpassing van de waterbeheersing en het 

duikerriool ad € 100.000. Het meerwerk op het bestek BBB en het bestek rioolrenovatie/vervanging in het 

gebied Parkweg / Binnenweg geeft een bedrag aan extra kosten van € 125.000. De herstelkosten van het 

asfalt  komen uit op € 42.000, wat veroorzaakt wordt door het extra uitgevoerd werk aan de riolering in 
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onder andere de Mozartlaan, wat dan ook extra herstel aan de asfaltconstructie betekent. De extra 

uitvoeringskosten (directievoering en toezicht) door de langere uitvoeringstijd (knelpunten e.d.) geven een 

extra kostenpost van € 26.000.  

 

Investeringskrediet Opstellen verbreed GRP 

Dit krediet wordt overschreden met € 75.000. Het krediet was destijds aangevraagd voor het nieuwe GRP 

voor Maarssen. Aangezien er nu een GRP moet worden opgesteld voor Stichtse Vecht, zijn de kosten 

aanzienlijk hoger, o.a. vanwege langere inhuur dan geraamd. 

 

Af te sluiten kapitaalkredieten 

De volgende kredieten kunnen worden afgesloten: 

Opstellen onderzoeken/plannen riolering en herberekening vuilemissie Oud Zuylen; Deze beide kredieten 

zijn binnen de raming gebleven.  

Vervangen rioolpompen 2009; dit krediet is met € 58.4000 onderschreden. 
 

Algemene toelichting mutaties reserves 

Beheerplan riolering 

De onttrekking aan de reserve riolering was geraamd op € 235.000. Omdat de werkelijke uitgaven voor 

riolering aanzienlijk lager zijn dan begroot, namelijk  € 241.000 (zie directe lasten)is er op dit product sprake 

van een positief saldo.In plaats een onttrekking te doen aan de reserve, kan er een storting plaatsvinden 

van € 97.000. 

 

Reserve geluidscherm A2 

De werkelijke uitgaven voor het geluidscherm A2 bedragen in 2010 € 225.000. De totale onttrekking aan de 

reserve is dienovereenkomstig. Er zal voorgesteld worden om uit het restant van de reserve een 

voorziening voor toekomstig onderhoud te vormen ad € 1,6 mln. 
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17. Bestuur, algemene zaken en regionale samenwerking 

17.1. Inleiding 

 

Portefeuillehouder(s) mw. drs. M.M. van ’t Veld 

 

Omschrijving 

Dit programma richt zich op de ondersteuning van het bestuur. Hiervoor zijn het bestuurscentrum Goudestein, 

een bestuurssecretariaat, notulisten en de griffie beschikbaar. 

 

Ook is er de rekenkamercommissie. Deze onderzoekt, onafhankelijk van raad of college, de doelmatigheid, 

doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. 

 

Hiernaast gaat het in dit programma om regionale samenwerking. De gemeente neemt deel aan vele 

samenwerkingsverbanden, onder andere Samenwerking Utrecht - West (SUW) en Bestuur Regio Utrecht (BRU). 

De gemeente is actief en een volwaardig deelnemer van de SUW en het BRU, zowel in het bestuur als in diverse 

portefeuillehouderoverleggen. Hierin levert de gemeente een bijdrage aan de regionale opgaven en behartigt 

effectief de belangen van de gemeente, zowel inhoudelijk als financieel. 

 

De gemeente is verder aangesloten bij het Streekarchivariaat Vecht en Venen. Het streekarchivariaat beheert 

archieven van de aangesloten gemeenten en doet daarnaast onderzoek op historisch en genealogisch gebied. 

Ook de mogelijke ambtelijke samenwerking met andere gemeenten komt in dit programma aan bod. 

 

Toelichting op relevante ontwikkelingen 

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is in augustus 2010 een evaluatierapport van de Wgr-

plus (Plussen en minnen) uitgebracht met als strekking dat de Wgr-plusregio's goed functioneren. Het 

regeerakkoord strekt echter tot afschaffing van de Wgr-plus, waaronder ook het BRU valt. 

 
 

17.2. Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Bestuur, algemene zaken en regionale samenwerking 

17.1 De gemeente wil samenwerking in de regio, waarbij de gemeente een bijdrage levert aan zowel de regionale 

als haar eigen belangen.  

 
Effecten : Wat hebben we bereikt 
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17.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Doelstellingen 

Bestuursondersteuning 

17.1.2 Invulling geven aan verdere dualisering van het bestuur, alsmede ook aan de positionering van de 

griffiefunctie. 

Regionale samenwerking 

17.1.1 Invulling geven aan de verkregen inzichten met betrekking tot de gemeenschappelijke visie over de 

toekomstige samenwerking binnen de SUW. 

17.1.3 Verder oriënteren op voor Maarssen relevante specifieke regionale samenwerking. Dit is afhankelijk van 

de uitkomsten van de in 2009 gevoerde discussie over mogelijke alternatieve herindelingsvarianten. 

 

Doelstellingen : Wat hebben we daarvoor gedaan 

17.1.2 De griffie is in het voorjaar 2010 op basis van het in 2008 gestarte werk van de Werkgroep griffie –

samengesteld uit leden van de raad- feitelijk uitgebreid met 1 fte, te weten een nieuwe griffier. Op basis 

van deze substantiële uitbreiding is een nieuwe griffier aangetrokken, die een korte periode in dienst is 

geweest. Een griffier ad interim is daarna aangetrokken om de periode naar de fusie per 1 januari 2011 te 

overbruggen. Deze interim-griffier heeft daarnaast in de 2e helft van het jaar als kwartiermaker-griffier 

gefunctioneerd voor de nieuwe gemeente. 

17.1.1 Binnen de SUW is het, ondanks diverse pogingen, niet gekomen tot een gemeenschappelijke visie over 

toekomstige samenwerking. Met name de noodzaak van niet vrijblijvendheid binnen de samenwerking was 

een moeilijk punt. Daarnaast was er een aantal deelnemende gemeenten verwikkeld in een proces van 

gemeentelijke herindeling en ook had een tweetal gemeenten het lidmaatschap van de SUW in de loop 

van het jaar opgezegd. Een en ander heeft geleid tot het besluit om de SUW per 31 december 2010 te 

liquideren. 

17.1.3 Bij de relevante thema's voor een strategische visie voor de gemeente Stichtse Vecht is ook regionale 

samenwerking opgenomen. Daarin is aangegeven dat, gelet op de ontwikkelingen, wordt gekozen  -zoals 

ook wordt voorgeschreven bij herindelingen- om vooralsnog aan tafel te blijven bij de bestaande 

samenwerkingsverbanden. 
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17.4. Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 1.086.104 911.247 1.111.247 1.182.443 71.196
Indirecte lasten 1.325.455 1.287.105 1.287.105 1.218.521 -68.584
Kapitaalslasten 9.834 9.499 9.499 9.500 1
TOTAAL LASTEN 2.421.392 2.207.851 2.407.851 2.410.464 2.613
  
Baten 1.964 2.112 2.112 1.762 -350
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 2.419.429 2.205.739 2.405.739 2.408.701 2.962
  
SALDO RESULTAATBESTEMMING       
  
Saldo na resultaatbestemming 2.419.429 2.205.739 2.405.739 2.408.701 2.962
 
Toelichting realisatie 

 

Directe lasten 

Met de griffier is een outplacementprocedure gestart en een griffier is extern aangetrokken. De meerkosten 

bedragen € 57.000. In verband met de herindeling  zijn alle accountantskosten verantwoord in het jaar 2010. 

Dit heeft tot gevolg dat er 5 kwartalen in plaats van 4 kwartalen drukken op het onderhavige dienstjaar  

(€ 25.000). Door extra vergaderingen van raad en commissies voor onder andere Bisonsport en de 

herindeling overschrijden de kosten van verslaglegging de raming met € 10.000. 

Een BTW-afrekening SUW over 2009 heeft plaatsgevonden. Dit resulteerde in een teruggave op de bijdrage 

van totaal € 10.000. 
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18. Personeel en organisatie 

18.1. Inleiding 

Portefeuillehouder(s)      mw. drs. M.M. van ’t Veld  

 

18.2. Effecten: wat willen we bereiken 
 
Effecten : Wat hebben we bereikt 

 

 

18.3. Doelstellingen: wat gaan we daarvoor doen 
 

Beoogde Doelstellingen 
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18.4. Wat heeft het gekost 

 Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten 21.745.377 19.809.141 28.040.533 29.078.562 1.038.029
Indirecte lasten 4.691.848 4.619.332 4.807.332 6.454.339 1.647.007
Kapitaalslasten 370.048 418.802 700.502 407.982 -292.520
TOTAAL LASTEN 26.739.615 24.781.320 33.548.367 35.240.883 1.692.516
  
Baten 26.739.615 24.781.320 33.548.367 35.240.883 1.692.516
SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 0 0 0 0 0
  
Onttrekking -361.425  -281.700 -48.700 233.000
Toevoeging 100.000
SALDO RESULTAATBESTEMMING -261.425 -281.700 -48.700 233.000
  
Saldo na resultaatbestemming -261.425 -281.700 -48.700 233.000

 

Algemene toelichting financiën 

Het resultaat op de verschillende kostenplaatsen wordt verantwoord in programma 19.  Op basis van 

bestuursrapportage najaar is een bijstelling gedaan van de begroting, hetgeen een saldo gaf  van  

€ 2.500.000 aan saldo kostenplaatsen. Dit is uiteindelijk € 520.000 meer geworden, hetgeen  wordt 

toegelicht bij de Algemene dekkingsmiddelen. 
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Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

Inleiding 

Portefeuillehouder(s)  mw. drs. M.M. van ’t Veld, dhr. drs. J.W. Verkroost, dhr. C.P.W.J. Schröder 

 

 

Omschrijving 

Conform de voorschriften in het besluit Begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) wordt het 

programmaplan afgesloten met het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. In de 

jaarstukken dient dit op equivalente wijze te gebeuren. 

 

De bestemming van de algemene dekkingsmiddelen is niet aan een bepaald programma gebonden. Het gaat om 

gemeentelijke inkomsten die vrij aan te wenden zijn. Deze middelen zijn met andere woorden niet geoormerkt. 

Dit in tegenstelling tot specifieke dekkingsmiddelen. Deze moeten aan een specifiek doel besteed worden. Dit 

betreft onder andere doeluitkeringen van het rijk - bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand 

(WWB) - en de opbrengst van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze specifieke dekkingsmiddelen 

worden verantwoord als een baat bij het betreffende programma. 

 

De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de lokale 

heffingen waarvan de besteding niet gebonden is (met name de Onroerendezaakbelastingen) en het saldo van 

de financiering. Voor het beleid inzake de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. 

In de paragraaf Financiering wordt het financieringsbeleid toegelicht. Verder wordt in de paragraaf 

Weerstandsvermogen ingegaan op het aanwezige weerstandsvermogen (o.a. de Algemene reserve) en de 

risico’s. 
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Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost Realisatie 
2009 

Primitieve 
Begroting 

2010 

Bijgestelde 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Realisatie-
Begroting 

2010 
Directe lasten* 332.368 1.373.319 532.154 398.124 -134.030 
Indirecte lasten 2.336.742 1.092.515 3.469.104 3.856.616 387.512 
Kapitaalslasten 25.066 23.442 23.442 23.441 -1 
TOTAAL LASTEN 2.694.177 2.489.276 4.024.700 4.278.182 253.482 
  
Baten* 42.185.666 41.268.751 42.042.251 41.416.808 -625.443 

SALDO (exclusief Resultaatbestemming) -
39.491.489

-
38.779.475 -38.017.551 -

37.138.626 878.925 

  
Onttrekking -5.350.104 -1.057.641 -3.252.255 -3.280.947 -28.692 
Toevoeging 3.148.400 303.609 308.609 314.619 6.010 
SALDO RESULTAATBESTEMMING -2.201.704 -754.032 -2.943.646 -2.966.328 -22.682 
  

Saldo na resultaatbestemming -
41.693.193

-
39.533.507 -40.961.197 -

40.104.953 856.244 
 

 

 

Toelichting realisatie 

 

Baten 

Algemene uitkering 

In de 2e Bestuursrapportage 2010 is de algemene uitkering (AU) van de jaren 2008 tot en met 2010 

herrekend. De AU werd toen geprognosticeerd op € 31.731.000 uitgaande van de december circulaire 

2010 bedraagt de AU € 31.354.000. Ten opzichte van de begroting betekent dit een nadeel van € 

377.000. De belangrijkste afwijkingen betreffen:  

 

Algemene uitkering 2008 

In verband met actualisatie van de maatstaf Huishoudens met laag inkomen (hogere aantallen bij een 

gelijkblijvende Gemeentefonds), daalt de uitkeringsfactor (uf) met 4 punten. Dit betekent voor Maarssen 

een lagere uitkering uit het gemeentefonds van € 81.500. Daarnaast is het Wmo-budget € 26.500 lager 

vastgesteld, omdat de werkelijke uitgaven lager waren dan geraamd. Dit totale nadeel van € 

108.000 werd door het rijk in 2010 verrekend. 

 

Algemene uitkering 2009 

De ontwikkeling van de uitkeringsbasis geeft aanleiding tot verlaging van de uitkeringsfactor met 4 

punten. De verlaging is het gevolg van een stijging van de aantallen van de verdeelmaatstaven: 

huishoudens met laag inkomen, klantenpotentieel lokaal, bedrijfsvestiging en 

omgevingsadressendichtheid. Tengevolge van het tussen rijk en de VNG gesloten Bestuursakkoord voor 

de jaren 2009 – 2011, blijft de omvang van het gemeentefonds in die jaren op het zelfde niveau. 

Indien de aantallen op de verschillende verdeelmaatstaven stijgen, dan daalt de uitkeringsfactor.Het 
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nadeel bedraagt tengevolge hiervan € 84.000. Dit nadeel is eveneens door het rijk in 2010 verrekend. 

Algemene uitkering 2010 

De uitkeringsfactor is ten opzichte van de juni 2010 circulaire verlaagd met 6 punten. Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt door wijzigingen binnen de maatstaf Huishoudens met laag inkomen. 

Daarnaast zijn de definitieve bijstandsaantallen hoger, waardoor de uitkeringsfactor lager wordt  (€ 

125.000 nadelig). Tevens zijn de aantallen van diverse verdeelmaatstaven zoals uitkeringsontvangers, 

minderheden, woonruimten etc.) door het CBS voor Maarssen voorlopig lager (€ 145.000 N) vastgesteld. 

Het totale nadeel bedraagt € 270.000. 

 

Totaal nadeel in 2010 

Het totale nadeel in 2010 bedraagt tengevolge van de hierboven gemelde ontwikkelingen. 

AU 2008       € 108.000 N-  

AU 2009        €   84.000 N-  

AU 2010        € 270.000 N                        

Totaal            € 462.000 N 

 

Interne renteresultaat 

Het renteresultaat is € 150.000 nadelig. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de 

rentelasten behorende bij de nieuw aangegane langlopende geldleningen. 

 

BTW-compensatiefonds 

Een extra bedrag van € 71.000 is bij het BTW-compensatiefonds  teruggevorderd,in verband met teveel 

betaalde BTW over 2009.  

 

Stelpost opbrengst materieel Brandweer 

De verwachte hogere vergoeding ad € 100.000 ten opzichte van de boekwaarde van het aan de 

VRU overgedragen materieel  wordt verantwoord op programma 3 Brandweer. De inkomsten zijn om die 

reden niet in dit programma opgenomen, maar geven op programma 3 een voordeel. Op dit programma 

geeft het een nadeel, maar overall gezien heeft het een neutraal effect.  

 

Belastingopbrengsten 

In verband met niet tijdige OZB-ontvangsten zijn er meer dwangbevelen opgelegd dan waarmee in de 

begroting rekening werd gehouden. Dit levert een extra opbrengst op van € 37.000.  

 

Directe lasten 

Diverse stelposten 

Vanuit het Gemeentefonds werden budgetten beschikbaar gesteld voor de WMO-AWBZ 

pakketmaatregelen, versterking gastouderopvang en peuterspeelzaalwerk. Deze waren echter niet 

volledig benodigd voor de specifieke doeleinden, waardoor  een bedrag van € 99.000 kan vrijvallen.  

  

Stelpost Overhead Brandweer 

Deze stelpost wordt verantwoordt op programma 3 Brandweer. De op programma 19  begrote 

uitgave kan vrijvallen en levert een voordeel op van € 200.000.  
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Algemene baten en lasten 

Diverse afrekeningen (zoals bijv. energie, loonbelasting, juridische en overige administratieve 

afwikkelingen) geven een nadeel van € 75.000. Deze lasten waren niet begroot. 

 

Saldi Kostenplaatsen 

Het saldo van de kostenplaatsen wordt in de exploitatie op programma 19 verantwoord. Op basis van 

bestuursrapportage najaar 2010 is een bijstelling gedaan naar een begroting van € 2.500.000 aan saldo 

kostenplaatsen. Dit is uiteindelijk € 520.000 meer geworden. Voor dat verschil is de volgende verklaring 

te geven in onderstaand schema. 
Programma 18  
Onderwerp  Voordelen   Nadelen   Toelichting  

GAK    €       30.000 
Hogere schoonmaakkosten ten behoeve van 
verbouwingswerkzaamheden. 

Repro  €   35.000    
De kosten staan verantwoord bij ICT i.v.m. 
aanschaf multifunctionals.  

Kantoorbenodigdheden 
en lidmaatschappen   €   60.000    

Minder kosten kantoorbenodigdheden, porto 
inventarisatie en een voordeel wegens 
terughoudend beleid abonnement�n en 
lidmaatschappen. 

Juridische zaken     €        3.000  Extra kosten rondom een zaak. 

Financiële 
administratiekosten     €       35.000 

 Hogere aanmaningskosten (niet verhaalbare 
invorderingskosten) en advies BTW-zaken 
Brandweer. 

ICT   € 120.000   Ten opzichte van de totale ICT begroting van 
ruim 2 miljoen is er een onderbenutting van € 
120.000. Dit heeft een aantal oorzaken:  
- Bij de investeringen is uiteindelijk meer in de 
lease (afschrijvingen) opgenomen, dan 
geschatte eenmalige kosten. 
 - Ingeschat was een hoger bedrag aan “overige 
uitbestede werkzaamheden” doordat een tweetal 
medewerkers begin 2010 nieuw in dienst is 
getreden. Gebleken is dat deze medewerkers 
vanaf het begin bijna volledig hun taken 
vervulden wat heeft geleid tot lagere 
opleidingskosten en minder uitbestede 
werkzaamheden.  
-De uitbreiding van software licenties in het 
kader van de Stichtse Vecht is ten laste van het 
herindelingsbudget gekomen.  
- De stelpost voor de loonsom voor een 
webmaster en gegevensbeheerder is niet benut 
€ 75.000). Begin 2010 was besloten de projecten 
CMS (webmaster) en DMS (gegevensbeheerder) 
niet uit te voeren vanwege de herindeling. 

Representatie    €       25.000 Afsluitactiviteiten Maarssen (dekking in vrijvallen 
stelpost) 

Insourcing SOZA    €      37.000 Het gelijktrekken van decentrale gelden en 
studiekosten 

Salarissen brandweer  € 560.000    Salaris ontrecht begroot, hier een voordeel. Het 
geeft een�nadeel o� de doorbelasting van de 
kostenplaats. 

Kosten reis en verblijf     €       30.000 Door voorbereidingen voor de herindeling en 
insourcing Soza meer reis- en verblijfskosten 
gemaakt.  



96 
 

Brandweer     €       85.000 Afrekening brandweer salarislasten, extr� 
kosten overgangsregeling.  

Nadeel salarissen en 
inhuur diverse 
afdelingen 

   €     215.000 -Lichte overschrijding + dekking in projecten 
elders administratief niet verwerkt en op peil 
brengen voorziening vm. personeel en 
bestuurders 

Diverse kleine 
verschillen  

   €       85.000 
  

Interne 
doorbelastingen 

   €     730.000 Dit betreft meer doorbelasting aan de 
kostenplaatsen ivm bovenstaande 
overschrijding. In verband met de herindeling zijn 
meer uren gemaakt dan begroot.  

        
   € 775.000   €  1.295.000   
        
  € 520.000-     

 

Algemene toelichting investeringen 

De volgende kredieten kunnen worden afgesloten:  

- Het investeringskrediet verbouwing 3e fase GAK á € 500.000 kan worden opgeheven, in verband 

met de herindeling is dit komen te vervallen 

.- De nieuwbouw van kinderdagverblijf De Kwibus is in het laatste kwartaal van 2010 afgerond. Het 

late tijdstip van oplevering - veroorzaakt door bezwarenprocedures - heeft geleid tot extra kosten. Dit 

verklaart de overschrijding van € 23.000. 

 

Stand van zaken overige kapitaalkredieten  

• Het krediet dat beschikbaar was voor de vervanging van het noodaggregaat voor GAK en 

Goudestein is in 2010 niet benut gelet op de huisvesting van de gemeente Stichtse Vecht. 

Gelet op de huidige situatie is de aanwending van dit budget in 2011 alsnog noodzakelijk.  

• Het krediet voor de herinrichting van het gebouwenmanagement is in 2010 slechts 

gedeeltelijk besteed, vooral aan de inrichting van een geautomatiseerd systeem voor de 

meerjarenonderhoudsplanning en aan het actualiseren van Meerjaren Onderhoudsplannen. 

In verband met de herindeling is terughoudend opgetreden met het doorvoeren van de 

herinrichtingsacties, omdat het gebouwenbeheer van de partnergemeentes in de 

herinrichting moet worden betrokken. Het restantbudget is noodzakelijk om de 

herinrichtings- en harmonisatieopdracht van het gebouwenbeheer Stichtse Vecht in 2011 uit 

te voeren. 

 

     

Algemene toelichting mutaties reserves 

De verbouwing va het GAK en Goudestein kon in 2010 nog niet worden afgerond omdat een deel 

van de te verbouwen ruimte in beslag was genomen door tijdelijke voorzieningen voor de herindeling 

op het gebied van ICT. Een bedrag van € 13.700 wordt dit jaar onttrokken. Het restantbudget wordt in 

2011 ingezet. 
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Indeling programma’s naar pijlers en producten 

 
Programma’s      Producten 
 
Pijler Leefbaarheid en veiligheid 
 
1. Leefbaarheid      Wijkgericht werken 

Planmatig onderhoud wegen 
Dagelijks onderhoud wegen 
Kunstwerken 
Openbare verlichting 
Verkeer en vervoer 
Waterhuishouding 
Groen 
Speelplaatsen 
Sociaal wijkbeheer 
Beleid speelplaatsen 

 
2. Veiligheid       Vergunningen en ontheffingen 

Veiligheid 
Preventieprogramma's 

 
3. Brandweer       Brandweerzorg en crisisbeheersing 
 
4. Handhaving      Juridische zaken Bouwen en Wonen 

Integrale handhaving en toezicht 
 
Pijler Dienstverlening burgers en bedrijven 
 
5. Dienstverlening     Burgerlijke stand    
       Documentverstrekking 

Gemeentelijke Basisadministratie Personen 
Verkiezingen 
Versterking dienstverlening 
Economische zaken 

 
6. Vertrouwen       Bestuursorgaan 
       Raad aan zet 

Integriteit 
Communicatie 
Participatie en betrokkenheid 
Transparantie en communicatie 

 
Pijler Sociale zaken, welzijn, onderwijs en minderhedenbeleid 
 
7. Sociale zaken en Werkgelegenheid    Bijstandsverlening 

Kwijtschelding 
Uitstroom en activering 
Minimabeleid 

 
8. Maatschappelijke ondersteuning    Bibliotheekwerk 

Uitvoering Wet voorzieningen gehandicapten 
Belangenbehartiging 
Hulp- en dienstverlening 
Ouderenwerk 
WMO 
Sociaal Cultureel Werk 
 

9. Jeugdbeleid, onderwijs en opvang    Ondersteuning openbaar onderwijs 
Lokaal onderwijsbeleid 
Jeugd- en jongerenwerk en kinderopvang 
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10. Minderhedenbeleid      Nieuwkomers 
Etnische groeperingen 

 
Pijler Sport, recreatie, promotie en cultuur 
 
11. Sport en recreatie     Vergunningen en ontheffingen 

Sport en recreatie 
Binnensportaccommodaties 
Sportterreinen 
Recreatieve voorzieningen 

 
12. Maarssen Promotie en cultuur     Balie en receptie 

Kunst en cultuur 
Promotie, toerisme en evenementen 

 
Pijler Ruimtelijke ordening, wonen en milieu 
 
13. R.O. en bescherming landschap   Recreatieve voorzieningen (monumentenzorg) 

Ruimtelijke ordening 
Vergunningen Bouwen en Wonen 

 
14. Betaalbaar wonen en volkshuisvesting   Stedelijke vernieuwing 

Woonruimteverdeling 
Volkshuisvesting 
Grondzaken 
 

15. Dorpscentrum e.a. ruimtelijke ontwikkeling  Nieuwe werken 
Harmonieplein 
Revitalisering winkelgebied dorp 

 
 
16. Natuur en milieu     Huishoudelijk afvalverwijdering 

Overige afvalverwijdering 
Riolering 
Milieu 
Geluidwerende voorzieningen 
Begravingen 

 
Pijler Bestuur, organisatie en regionale samenwerking 
 
17. Bestuur, algemene zaken en regionale samenwerking Bestuursondersteuning 

Regionale samenwerking 
 
18. Personeel en organisatie    Saldi kostenplaatsen 
 
Pijler Algemene dekkingsmiddelen 
 
19. Algemene dekkingsmiddelen    Belastingopbrengsten 

Algemene middelen 
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Paragrafen 
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Inleiding 
 

Het hoofddoel van de paragrafen is de raad in staat te stellen om:  

1. de beleidslijnen over de relevante beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vast te stellen; 

2. te sturen op hoofdlijnen en de kwaliteit van de controle te bevorderen. 

 

Onderwerpen die nu versnipperd in de rekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht. De paragrafen 

geven daarmee een ‘dwarsdoorsnede’ van de begroting, steeds bezien vanuit een bepaald perspectief 

(bijvoorbeeld het risicoprofiel, de bedrijfsvoering of de kwaliteit van het openbare gebied). 

 

Met de onderwerpen in de diverse paragrafen is een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven 

daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op korte en lange termijn en een kader 

voor het beheer, dat voor het welslagen van de programma’s van belang is. 

 

In de wet zijn zeven paragrafen verplicht gesteld, namelijk:  

1. Lokale heffingen Beleid op de lokale heffingen 

2. Weerstandsvermogen Een verder ontwikkelde risicoparagraaf 

3. Onderhoud van kapitaalgoederen Een samenvatting van de beheerplannen 

4. Financiering Treasuryparagraaf 

5. Bedrijfsvoering Besturing en beheersing van de organisatie 

6. Verbonden partijen Inzicht in de relaties met derden 

7. Grondbeleid Hoofdlijnen van het grondbeleid 
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Lokale heffingen 

Inleiding 

De gemeente kent een aantal inkomstenbronnen, waaronder inkomsten uit belastingheffing. Hieronder vallen de 

algemene belastinginkomsten (niet gebonden besteding), maar ook de inkomsten uit leges en overige retributies 

(gebonden besteding). Deze laatste groep inkomsten zijn vergoedingen vanwege een door de gemeente 

geleverde dienst. 

In deze paragraaf worden de volgende zaken toegelicht: 

• het gerealiseerde beleid van de lokale heffingen 

• de ontwikkelingen op belasting gebied in 2010 

• het overzicht van de heffingen, inclusief een recapitulatie van de gerealiseerde inkomsten 

• een overzicht van de lastendruk. 

 

Visie en beleid van de gemeente Maarssen 

In het raadsprogramma is opgenomen dat gestreefd wordt naar een lastendruk voor inwoners van Maarssen, die 

rond het gemiddelde van de gemeenten in de provincie Utrecht uitkomt. De lastendruk bestaat uit onroerende 

zaakbelastingen (OZB), rioolrecht en afvalstoffenheffing. Ook in 2010  blijft deze positie gehandhaafd. 

 

 

Ontwikkelingen in 2010 

Het jaar 2010 stond voor Maarssen vooral in het teken van de aanstaande herindeling. Samen met de 

fusiegemeenten Breukelen en Loenen is gewerkt aan de totstandkoming van geharmoniseerde 

belastingverordeningen en geharmoniseerd belastingbeleid. Naast de werkzaamheden in het kader van de 

herindeling moesten ook de reguliere werkzaamheden doorgaan. Ondanks de combinatie van deze 

werkzaamheden is het team Belastingen in staat geweest om de kwaliteit op peil te houden. Tijdens haar 

jaarlijkse inspectie heeft de Waarderingskamer als toezichthouder voor de Wet WOZ geoordeeld dat de 

Uitvoering van de Wet WOZ voor Maarssen goed verloopt.   

Verder zijn in 2010 de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de WOZ administratie te laten aansluiten op 

de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).  
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Overzicht van de heffingen  

Opbrengsten belastingen en heffingen 
Begroting 

2010 
Rekening 

2010 

Onroerendezaakbelastingen (eigenaar woningen en 

niet-woningen) 

6.710.400 6.723.000

Onroerendezaakbelastingen (gebruiker niet-woningen) 1.154.800 1.167.100

Roerende zaakbelastingen (RZB) 10.800 12.300

Hondenbelasting 154.700 145.700

Toeristenbelasting 19.000 16.600

Huishoudelijk afvalverwijdering 3.950.500 3.933.200

Riolering 2.145.200 2.161.300

Kadegelden 18.600 18.400

Lijkbezorgingrechten 116.900 149.100

Marktgelden 31.400 31.100

Leges:   

burgerlijke stand 187.200 167.600

documentverstrekking 356.300 394.400

bouwvergunningen 1.474.900 1.382.500

Totaal 16.330.700 16.302.300

 

 

De aanslagen voor OZB, RZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten en hondenbelasting zijn in een gecombineerde 

aanslag gemeentelijke heffingen opgelegd.  

Toelichting op het overzicht 

OZB 

De OZB wordt bij woningen over de eigendom geheven en bij niet-woningen bestaat deze uit twee componenten: 

de gebruikersbelasting en de eigenarenbelasting. De grondslag van de OZB is de (economische) waarde van de 

onroerende zaak, die door de WOZ-beschikking wordt vastgesteld.  

 

Roerende zaakbelastingen (RZB) 

De RZB is gelijk aan de OZB, met dit verschil dat deze belasting wordt geheven over roerende zaken, zoals 

stacaravans, woonboten etc.  

 

Hondenbelasting 

Er is hondenbelasting verschuldigd indien één of meerdere honden worden gehouden. Het tarief geldt per hond, 

terwijl voor kennels een apart tarief is vastgesteld.  

 

 

Toeristenbelasting 

Toeristenbelasting wordt geheven van personen die niet in het bevolkingsregister zijn opgenomen, maar tijdelijk 

binnen de gemeente verblijven in hotels, pensions en vakantieonderkomens e.d. Belastingplichtig is degene die 

gelegenheid biedt tot verblijf. Binnen de gemeentegrenzen is een aantal campings waarvoor de toeristenbelasting 

geldt.  
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Afvalstoffenheffing 

Voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval is afvalstoffenheffing verschuldigd. De hoogte van het 

bedrag is afhankelijk van het aantal personen dat gebruik maakt van een perceel waaruit huishoudelijke 

afvalstoffen kunnen ontstaan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een éénpersoonshuishouden of een 

meerpersoonshuishouden. 

 

Rioolrechten 

De kosten voor het instand houden en beheren van het rioolstelsel wordt verhaald door een rioolrecht. 

Belastingplichtig is de gebruiker van een eigendom waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke 

riolering wordt afgevoerd. Het rioolrecht wordt berekend naar de kubieke meters afvalwater dat vanuit het 

eigendom wordt afgevoerd. Dit bedraagt negentig procent van het waterverbruik in het voorafgaande gebruiksjaar 

volgens opgaaf van het waterleidingbedrijf Vitens. Het rioolrecht kent een tariefstructuur van vijf schijven: 

• 1 tot 50 m³ 

• 51 tot 100 m³ 

• 101 tot 200 m³ 

• 200 tot 300 m³ 

• 300 m³ en meer 

 

Kadegelden 

Voor het gebruik of genot van kaden, steigers en glooiingen die dan wel in eigendom van de gemeente zijn of die 

in onderhoud of beheer van de gemeente zijn, wordt kadegeld geheven. De reder, eigenaar gezagvoerder 

schipper of de geleider van een afgemeerd vaartuig die de feitelijke leiding over het vaartuig heeft is 

belastingplichtig. Het kadegeld wordt geheven naar de lengte van een vaartuig. 

 

Lijkbezorgingrechten 

Voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in 

verband met de algemene begraafplaats worden rechten geheven. 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. De rechten worden geheven conform de bij de verordening behorende tarieventabel. 

 

Marktgelden 

Voor het innemen van standplaatsen als bedoeld in de “Verordening regelende het marktwezen” wordt marktgeld 

geheven. Het marktgeld wordt geheven aan degene aan wie de standplaats is toegewezen. De heffingsgrondslag 

is de in gebruik genomen oppervlaktegrond. 

 

Leges 

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur 

verstrekte diensten, genoemd in de Legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel. Belastingplichtig is 

de aanvrager van de dienst dan wel degene die ten behoeve van wie de dienst is verleend. 

 

De belangrijkste leges worden geheven door de afdelingen: 

- Centrale Balie (zoals huwelijksvoltrekkingen, reisdocumenten en rijbewijzen); 

- Ruimte (zoals bouwvergunningen, vrijstellingsprocedures en bestemmingsplanwijzigingen). 
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Het kwijtscheldingsbeleid 

Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te 

voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding worden verleend. De kwijtscheldingsnorm is 

vastgesteld op 100% en wordt alleen verleend voor: 

- gebruikersgedeelte OZB; 

- afvalstoffenheffing; 

- rioolrecht 

- hondenbelasting  

Overzicht woonlasten  
In tabel 1 is de tariefsontwikkeling over de periode 2006 tot en met 2010 is weergegeven van de belastingen en 

heffingen die aangemerkt worden als woonlasten. Dit zijn de OZB, de afvalstoffenheffing en rioolrechten. 

Daarnaast zijn in tabel 2 de ontwikkeling van de woonlasten in opgenomen. In dit overzicht wordt uitgegaan van 

een koopwoning met een gemiddelde WOZ-waarde en een gezin bestaande uit 4 personen met een gemiddeld 

waterverbruik. 

Tabel 1 Eigenaar/bewoner, gezinsamenstelling 4 personen 

Woonlastenoverzicht  2007 2008 2009 2010*

Ozb:eigenaren woningen 280,60 283,24 293,02 295,95

Afvalstoffenheffing 265,00 256,20 254,40 265,80

Rioolrecht 116,40 122,22 128,40 135,00

Totaal 662,00 661,66 675,82 696,75

Stijging  -0,34 14,16 22,93

 

* Ozb: peildatum 1-1-2009, gemiddelde WOZ-waarde €  

250.000 

 

Tabel 2 Bewoner, gezinssamenstelling 4 personen 

Woonlastenoverzicht 2007 2008 2009 2010

Ozb: Nvt € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00 

Afvalstoffenheffing € 245,40 € 265,00 € 256,20  € 265,80 

Rioolrecht € 114,60 € 116,40 € 122,22  € 135,00 

Totaal € 360,00 € 381,40 € 378,42  € 400,80 

Stijging/daling  € 21,40 -€ 2,98  € 22,38 

Tabel 3 Bewoner, alleenwonend 

Woonlastenoverzicht 2007 2008 2009 2010

  

Ozb 0,00 0,00 0,00 0,00

Afvalstoffenheffing 178,85 173,40 171,60 179,40

Rioolrecht 86,40 90,72 95,50 100,20

Totaal 265,25 264,12 267,10 279,60

Stijging/daling  -1,13 2,98 12,50
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Tabel 4 Tariefsontwikkeling 2007 - 2010 

Tarieven 2007 2008 2009 2010 

Afvalstoffenheffing       

· eenpersoonshuishouden 178,85 173,40 171,60 179,40

· meerpersoonshuishouden 265,00 256,20 254,40 265,80

      

Rioolheffing:     

·          1 - 50 m³ 86,40 90,72 95,40 100,20

·          51 -100 m³ 99,00 103,95 109,20 114,60

·          101 - 200 m³ 116,40 122,22 128,20 135,00

·          201 - 300 m³ 139,80 146,79 154,20 162,00

·          > 300 m³: + per m³ 0,50 0,53 0,56 0,59

 

 

Overzicht woonlasten  

Zoals aangegeven is het streven de lastendruk voor inwoners van Maarssen niet hoger te laten uitkomen dan 

rond het gemiddelde van de gemeenten in de provincie Utrecht.  

Uit de onderstaande tabel (bron Coelo) blijkt dat de belastingdruk voor een meerpersoonshuishouden van een 

eigenaar-bewoner voor Maarssen in 2010 uitkomt op € 720. Het gemiddelde in de provincie Utrecht is € 698. 

Hieruit blijkt dat de belastingdruk in Maarssen iets boven het gemiddelde ligt. 
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Bron: Centrum voor onderzoek van Economie van de Lagere overheden (Coelo) Rijksuniversiteit 

Groningen  
 

Gemeente 
Bruto 
Woonlasten 

 

 

Bunschoten 490 

Veenendaal 572 

Nieuwegein 572 

Soest 575 

Leusden 593 

Amersfoort 600 

Baarn 629 

De Ronde Venen 640 

Woerden 649 

Houten 649 

Zeist 654 

Woudenberg 666 

Vianen 675 

Renswoude 675 

Utrechtse Heuvelrug 681 

Utrecht 694 

Breukelen 700 

Wijk bij Duurstede 701 

Lopik 707 

Maarssen 720 

Rhenen 732 

Oudewater 732 

Montfoort 745 

Ijsselstein 761 

Eeemnes 787 

De Bilt 814 

Bunnik 886 

Loenen 954 

Abcoude 978 

Gemiddelde 698 
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Weerstandsvermogen 

 
Inleiding 

In de raadsvergadering van 12 april 2010 is de nota ‘Risicomanagementbeleid’ vastgesteld. Hierin is de werkwijze 

voor een gestructureerd en systematisch risicomanagement weergegeven. Naast het risicomanagementproces 

werden tevens de grootste risico’s gepresenteerd met een vertaling naar het weerstandvermogen. In het 

risicomanagementproces is vastgelegd dat grote afwijkingen op het risicoprofiel of nieuwe risicogebeurtenissen 

het zal worden gemeld in de bestuursrapportages. Tevens is in de nota Risicomanagementbeleid beschreven dat 

in de jaarrekening op de geformuleerde risico’s en maatregelen worden teruggekeken. Dat komt in deze 

paragraaf aan de orde.  

Eerst worden de kaders van risicomanagement kort beschreven. Vervolgens wordt gerapporteerd op de risico’s 

die in de raad van 12 april 2010 zijn gepresenteerd. Daarbij betreft het andere risico’s die in de 

programmabegroting 2010 zijn aangegeven. In verband met de doorontwikkeling van risicomanagement wijkt dit 

af met de risico’s zoals beschreven in begroting 2010. In deze jaarrekening is daarvoor het door de raad 

vastgesteld overzicht uit de nota Risicomanagement als uitgangspunt genomen. Tot slot wordt het nieuwe 

risicoprofiel geschetst, zoals dat er aan het eind van 2010 uit ziet.  

 
Visie en beleid  

Risicomanagement creëert zicht op gebeurtenissen die het halen van doelstellingen van organisaties in de weg 

kunnen staan. Het doen aan risicomanagement is het continu en systematisch doorlopen van een organisatie op 

risico’s met als doel een balans te vinden tussen het nemen en het beheersen van risico’s. Het begrip 

risicomanagement kan omschreven worden als: “het op gestructureerde wijze identificeren, analyseren en 

managen van risico’s.” Bij risicomanagement gaat het om: 

1. het kennen van risico’s binnen de organisatie (identificatie & risicobewustzijn); 

2. het maken van onderbouwde keuzes hoe met risico’s om te gaan; te nemen, te beheersen of te 

vermijden; (analyse beoordeling: visie op risico’s)  

3. het nemen en naleven van maatregelen in de bedrijfsvoering om risico’s te minimaliseren, rekening 

houdend met de kosten daarvan (beheersen/ managen).  

Er zijn veel soorten risico’s die gemeenten kunnen lopen. Risico’s kunnen zich voordoen op verschillende 

terreinen: politieke issues, (grote) projecten, contracten samenwerkingspartners, garantstellingen, nieuwe 

wetgeving, economische crisis, schades/incidenten die zich hebben voorgedaan en dergelijke. 

De uitkomsten van de risico inventarisatie kunnen vervolgens worden gebruikt om de benodigde 

weerstandscapaciteit (buffer) en daarmee de ratio weerstandsvermogen te berekenen. De ratio 

weerstandsvermogen geeft een indicatie van de mate waarin de gemeente in staat is onvoorziene tegenvallers op 

te vangen met de aanwezige weerstandscapaciteit.  

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) en de benodigde 

weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit bij de gemeente Maarssen bestaat uit de algemene 

reserve en de post onvoorzien. Om een realistische schatting te maken van de daadwerkelijke risico’s in een jaar, 

wordt er gebruikt gemaakt van een Monte-Carlo risicosimulatie. De uitkomst geeft aan welk bedrag nodig is om 

de risico’s in financiële zin af te dekken. 

Ratio weerstandsvermogen 

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet worden vastgesteld welke verhouding (ratio) de 

gemeente nastreeft. Het is zoeken naar een goede balans tussen risico’s en de benodigde opvangcapaciteit. De 
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raad heeft vastgesteld om uit te gaan van een weerstandsvermogen dat tenminste voldoende is. Dat betekent 

een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4.  

Zekerheidspercentage  

Bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt gerekend met een zekerheidspercentage van 90%. 

Dit houdt in dat bij de berekening van het weerstandsvermogen ervan uitgegaan wordt dat alle risico’s voor 90% 

in de berekening worden meegenomen. Dit percentage is door de raad vastgelegd omdat het een algemeen 

geaccepteerd en veel gebruikt uitgangspunt bij de beoordeling van het weerstandsvermogen. De achterliggende 

gedachte bij dit percentage is dat, mochten onverwachte negatieve gebeurtenissen optreden in de gemeente dan 

dit op kan lossen zonder dat dit direct tot bezuinigingen leidt.  

 

Stand van zaken ten opzichte risicoprofiel  

In de Voorjaarsnota 2009 is vastgesteld is de minimale omvang van de algemene reserve te stellen op 6 miljoen 

euro. Dit is inclusief de risico’s die samenhangen met de economische crisis en Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning/Wet Werk en Bijstand die reeds in de begroting 2010 zijn ingeschat. Het huidige saldo van de 

algemene reserve ligt hoger, maar alleen het voor risico’s gereserveerd deel wordt gerekend als 

weerstandscapaciteit om risico’s op te vangen. De beschikbare weerstandscapaciteit van Maarssen bestond uit 

de algemene reserve en de post onvoorzien (€ 100.000). In totaal dus een bedrag van 6,1 miljoen euro 

(Begroting 2010).  

Op basis van het risicoprofiel aan het begin van dit jaar kwam de gemeente Maarssen komt uit op een ratio van 

1,37, dit valt binnen de categorie ‘Voldoende’.  

Gedurende het jaar zijn er ontwikkelingen geweest in het risicoprofiel. Dit komt vloeit voort uit door het invoeren 

van beheersmaatregelen, veranderde omgevingsfactoren of het ontstaan van nieuwe risico’s. Alvorens we een 

nieuw risicoprofiel presenteren rapporteren we eerst op de risico’s zoals die in de weerstandsparagraaf d.d. 12 

april 2010 zijn opgenomen. Beschreven wordt of het risico zich voor heeft gedaan en welke beheersmaatregelen 

zijn ingevoerd.  

  



111 
 

 

 

 

 

Risico   Reactie 

Onvoldoende capaciteit om het 

toegenomen aantal leerlingen te 

huisvesten 

Dit heeft zich in 2010 voorgedaan: er was sprake van te weinig 

huisvestingscapaciteit openbaar basisonderwijs  in Maarssendorp. Als 

beheersmaatregel zijn leegstaande lokalen van een andere locatie 

gebruikt. Dit is geen optimale oplossing. 

Tevens is er bij twee middelbare onderwijsinstellingen  in Maarssen  

een exponentiële toename van leerlingaantallen. Als tijdelijke 
Door autonome ontwikkelingen 

bestaat  een mogelijkheid dat de 

(meerjaren) begroting niet sluit of 

realisatie afwijkt van de begroting 

Dit is risico heeft zich voorgedaan. De gevolgen zijn lastig te 

kwantificeren. Hangt samen met het risico’s economische crisis.  

Gevolgen economische crisis  

In diverse programma’s zijn gevolgen genoemd zoals ontwikkeling 

woningbouw en bouwleges en vertraging in verkoop gronden en 

panden.  

Aansprakelijkheid gemeente 

openbare ruimte 

Op dit punt loopt er een juridische zaak. Dit risico loopt nog door in 

2011. 

Vertraging in oplevering bouw  

Blijft een risico. In het derde kwartaal van 2010 is kinderdagverblijf 

Kwibus opgeleverd. Zoals gemeld in bestuursrapportage was dit later 

dan gepland.  

Ongevallen/incidenten die 

gevolgen kunnen hebben voor 

personeel en derden 

Dit risico heeft zich afgelopen jaar niet voorgegaan, maar blijft een 

risico.  

Door vergrijzing 

personeelsbestand een verloop 

van kennis en capaciteit. 

Blijft een risico en aandachtspunt in de toekomst. Afgelopen jaren geen 

zichtbare gevolgen. In de nieuwe gemeente moet opnieuw onderzocht 

worden of dit een risico is.  

Onjuistheden in uitvoering door 

capaciteitsgebrek 

Blijft een risico. Geen meetbare gevolgen te melden.  

Toename van aantal en soorten 

voorzieningen (bijv. WMO door 

compensatieplicht) 

Dit risico betreft een mogelijke stijging van het aantal aanvragen voor de 

diverse voorzieningen vallend onder  de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning. Gezien het "open eind"-karakter en de vergrijzing is dit 

een reëel risico. Inmiddels blijkt dit risico werkelijkheid te zijn geworden: 

door de snelle stijging van de aanvragen en de kosten werd voor 2010 

een financieel nadeel verwacht. Hiervoor is een bijstelling gedaan in de 

eerste en tweede bestuursrapportage. Het blijft echter een risico. omdat 

in nieuwe begroting voor de Stichtse Vecht geen aanpassingen zijn 

doorgevoerd. 

Schade aan gebouwen in 

gemeentelijk eigendom 

In 2010 heeft zich minder schade voorgedaan dan verwacht .  

De schadekosten zijn binnen het  beschikbare vandalisme budget 

gebleven, dat overigens bij de tweede bestuursrapportage reeds was  

verlaagd.  
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Risicoprofiel jaarrekening   

Voor de jaarrekening is een update van het risicoprofiel opgesteld. Het risicoprofiel verandert doordat risicovolle 

zaken zijn afgerond en andere zaken juist weer meer een rol gaan spelen. Uit de inventarisatie zijn vanuit de 

organisatie in totaal 121 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden echter alleen de tien 

grootste risico’s gepresenteerd. 

 

 Belangrijkste financiële risico’s  

Onvoldoende capaciteit om het toegenomen aantal leerlingen te huisvesten 

Gevolgen economische crisis (niet verkopen gronden en panden) 

Vertraging in oplevering bouw 

Afwikkeling ongeval openbare ruimte 

Claim schade derden  

Ongevallen/incidenten die gevolgen kunnen hebben voor personeel en derden 

Door autonome ontwikkelingen is een mogelijkheid dat (meerjaren) begroting niet sluit of realisatie 

afwijkt. 

Toename van aantal en soorten voorzieningen (bijv. WMO door compensatieplicht) 

Schade aan gebouwen in gemeentelijk eigendom 

Stagnatie in verkoop gronden en panden, niet veroorzaakt door de crisis.  

 

Totaal grote risico's:  €  6.400.001 

Overige risico's:   €  9.482.501 

Totaal alle risico's:  € 15.882.502 

 

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat 

het reserveren van het maximale bedrag (€ 15.882.502 - zie tabel 1) niet noodzakelijk is. De risico's zullen 

immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de 

resultaten van de risicosimulatie. 

 



113 
 

 
FIGUUR 1RESULTATEN RISICOSIMULATIE 

  

 

 Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages 

Percentage Bedrag 

80% EUR 4 686 343 

85% EUR 4 841 307 

90% EUR 5 039 038 

95% EUR 5 324 281 

 

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een 

bedrag van € 5.039.037 (benodigde weerstandscapaciteit). 

 

 3. Beschikbare weerstandscapaciteit  

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Maarssen bestaat uit het geheel aan middelen dat de 

organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. De post onvoorzien is in 

de loop van het jaar ingezet voor de aanleg van extra parkeergelegenheid sportpark OSM en vervalt daardoor als 

onderdeel van de weerstandscapaciteit. De algemene reserve is gedaald ten opzichte van de begroting. Dit ligt 

nog boven het niveau van het minimum weerstandsvermogen (6 miljoen) zoals in de kaders zijn vastgelegd.  

Tabel 3: Beschikbare  weerstandscapaciteit 

Weerstand Startcapaciteit 

Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen) EUR 6.000.000 

Post onvoorzien EUR 0 

Totale weerstandscapaciteit EUR 6.000.000 

 

 
Ontwikkelingen 

In het risicoprofiel is het één en ander veranderd ten opzichte van het risicoprofiel dat in april is gepresenteerd. 

Het risicoprofiel van de gemeente is immers niet statisch. De ratio weerstandsvermogen is gezakt van 1,37 naar 
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1,19. Enerzijds is dit te verklaren door een lagere beschikbare weerstandscapaciteit door het besteden van de 

post onvoorzien. Anderzijds is dit te verklaren door het ontstaan van nieuwe risico’s of een toename van het 

mogelijke effect van de risico’s. Ontwikkelingen in het afgelopen jaar waren; 

- De uitvoering van de Wet Werk en Bijstand: doordat de uitkeringshoogte gemiddeld gestegen is en deels 

doordat het rijk besloten heeft de nadelige gevolgen van de economische crisis niet te compenseren.  

- De snelle stijging van de aanvragen en kosten bij de uitvoering van de open einderegelingen op grond van de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning of bij het leerlingenvervoer.  

- Onzekerheden c.q. wijzigingen in de planning van een aantal ruimtelijke ontwikkelingen, welke een 

bijgestelde prognose van de daarmee samenhangende opbrengsten betekenen.  

- Ondanks een lagere aanbesteding vielen de daadwerkelijke kosten van het leerlingen vervoer hoger uit, 

bijvoorbeeld doordat verschillen in schooltijden leiden tot extra en langere, dus duurdere routes.  

- Een afname van een risico door het intrekken van een aansprakelijkheidstelling door derden. Daartegenover 

staat een verhoging het risicoprofiel door een claim van derden.  

- Stagnatie in de verkoop van gronden en panden door de crisis of andere diverse oorzaken. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om het Economisch College,  het Kwadrant, Bisonspoor en de Haarrijnweg.  

 

 

 

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  

 

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel 

gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. 

De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. 

Risico's:  

 

Bedrijfsproces 

Financieel 

Imago / politiek 

Informatie / strategie 

Juridisch / aansprakelijkheid 

Letsel / veiligheid 

Materieel 

Milieu 

Personeel / arbo 

Product 

 Weerstandscapaciteit :  

 

Algemene reserve (minimum 

weerstandsvermogen) 

Post onvoorzien 

  � �   

 Weerstandvermogen  

 

  

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de 

beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. 

Ratio weerstandsvermogen = 
Beschikbare 

weerstandscapaciteit 
 =  

EUR 6 000 000 
= 1,19 
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Benodigde 

weerstandcapaciteit 

EUR 5 039 038 

 

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Dit biedt een waardering van het 

berekende ratio. 

Tabel 4: Weerstandsnorm 

Waarderingscijfer Ratio Betekenis 

A >2.0 uitstekend 

B 1.4-2.0 ruim voldoende 

C 1.0-1.4 voldoende 

D 0.8-1.0 matig 

E 0.6-0.8 onvoldoende  

F <0.6 ruim onvoldoende 

 

De ratio valt in klasse C. Dit duidt op een voldoende weerstandsvermogen. De beschikbare weerstandscapaciteit 

voldoet daarmee aan het door de raad vastgesteld kaders van het risicomanagementbeleid.  
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Onderhoud van kapitaalgoederen 

   
INLEIDING 

In deze paragraaf wordt het beleidskader over het onderhoud van kapitaalgoederen zoals, wegen, riolering, 

water, groen en gebouwen weergegeven. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een belangrijk deel van 

de begroting gemoeid. Een goed overzicht is daarom belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de financiële 

positie. 

Voor de instandhouding van de kapitaalgoederen wordt gewerkt met beheerplannen. In de beheerplannen 

worden het meerjarig onderhoudsprogramma, het gewenste kwaliteitsniveau en de daarbij horende financiële 

middelen vastgelegd.  

 

SAMENVATTING 
De lasten van het onderhoud van de kapitaalgoederen zijn opgenomen in de programma’s. Omdat het om 

reguliere activiteiten gaat wordt het onderhoud daar meestal niet toegelicht. Dit gebeurt wel in deze paragraaf. 

Samenvattend gaat het om de volgende kapitaalgoederen. 

 

Kapitaalgoed Programm

a 

Beheerplan                  (bedragen x € 

1.000) 

Budget 

2010 

Dekkings%

* 

Wegen 1 Beheerplan wegen 2009 - 2018 3.968 100% 

Openbare 

verlichting 

1  678 100% 

Riolering 16 Gemeentelijk rioleringsplan 2006 – 

2010 

2.392 100% 

Groen 1 Groenbeleidsplan 

Groenbeheerplan (vastgesteld 6-11-

2006) 

1.284 100% 

Waterhuishouding 1 Beheerplan beschoeiingen 2008 -2012 

Baggerplan (vastgesteld 6-11-2006) 

297 

340 

55% 

100% 

Speelterreinen 1  392 100% 

Sportterreinen 11 Beheerplan 

buitensportaccommodaties 

281 89% 

Kunstwerken 1 Beheerplan kunstwerken 2006-2010 285 77% 

Gebouwen 18, 9, 1, 

11 

 494 66% 

Totaal  10.411 94%

* Het dekkingspercentage is gebaseerd op het budget dat beschikbaar is gesteld op basis van het gekozen 

niveau van onderhoud in de beheerplannen. 

 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET –EN REGELGEVING 

Het overgrote deel van de kapitaalgoederen kent een actueel beheerplan. In 2010 wordt een deel van de 

beheerplannen geactualiseerd of nieuw opgesteld. 
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WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Onderstaand worden effectindicatoren gedefinieerd, wat merkt de burger ervan. Bij kapitaalgoederen is het 

niveau van onderhoud direct gekoppeld aan het beschikbaar gesteld budget. Voor 2010 wordt dit geraamd op 

94%.  

 

Omschrijving  E/P Bron Nulmeting 2010 2011 2012 2013 

Dekking beheerkosten 

kapitaalgoederen 
E 

Diverse 

beheerplannen 

62% 

(2009) 
94% 94% 94% 94% 

 
3.1 Wegen 

Het onderhoud van het kapitaalgoed wegen omvat het onderhoud van de verharde wegen zodat deze aan de 

technische en functionele doelstellingen voldoen. Bij de gemeente is circa 1.640.000 m² verharding in beheer 

waarvan 1.050.000 m² bestaat uit elementen (tegels en stenen) en 590.000 m² uit asfalt. Het beheerplan werkt 

volgens het principe van rationeel wegbeheer en is een vereenvoudigd model van de werkelijkheid. Daarbij 

worden drie onderdelen onderscheiden:  

• inventarisatie van alles wat aanwezig is; 

• een pakket van normen inzake maatregelen en prijzen; 

• de kwaliteitscijfers. 

Het beheerplan vormt de basis voor het opstellen van de onderhoudsbestekken. Bij het maken daarvan wordt 

exact bepaald welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en in welke omvang. 

 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET –EN REGELGEVING 

Het planmatig onderhoud van de wegen wordt gebaseerd op het beheerplan wegen. Dit beheerplan is 

geactualiseerd voor de jaren 2009 tot en met 2018. Op basis van deze actualisatie is in de begroting 2010 

rekening gehouden met de lasten van het groot onderhoud door het vormen van een voorziening groot 

onderhoud wegen en met de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen gedurende de meerjarenperiode voor 

het uitvoeren van rehabilitatiewerkzaamheden (levensduurverlengende maatregelen). 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN?  
 Goed onderhouden wegen waarbij de onderstaande zaken centraal staan: 

• Duurzaamheid: inzake vlakheid, zetting en afwatering 

• Veiligheid: mate van voorkomen van ongevallen met letsel en/of materiële schade 

• Bereikbaarheid: mate van voorkomen van congestie (files) 

• Leefbaarheid: mate van geur-, geluid-, licht- en trillingshinder voor de omgeving 

• Comfort: mate van gemak voor de weggebruiker 

• Aanzien: mate van aantrekkelijkheid voor weggebruiker en/of de omgeving  

 

Omschrijving  E/P Bron Nulmeting 2010 2011 2012 2013 

% van het budget dat 

beschikbaar is t.o.v. het 

benodigde budget voor het 

optimaal uitvoeren van het 

onderhoud. 

 Fin. systeem 
54% 

(2009) 
100% 100% 100% 100% 
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WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?  

In 2010 zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 

Planmatig onderhoud: 

• Vervangen deklaag Kamelenspoor 

• Onderhoud aan elementenverharding (Boomstede, Bloemstede, Antilopespoor, Westbroekse 

binnenweg, Zandweg-Oostwaard, Staatslieden kwartier) 

Vervangingsinvesteringen: 

• Groot onderhoud Floraweg 

• Wijkontsluitingswegen aanpakken  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In afwijking van de geplande werkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden niet of gedeeltelijk uitgevoerd: 

 

Planmatig onderhoud: 

• Het vervangen deklaag Kamelenspoor is ten onrechte vermeld en dit is dan ook niet uitgevoerd. 

• Het geplande onderhoud aan de Oostwaard is beperkt tot kleinschalig herstel en het planmatig 

onderhoud is doorgeschoven naar 2011 in verband met de nog lopende bouwwerkzaamheden van Op 

Buuren. 

• De werkzaamheden aan de Westbroeksebinnenweg zijn in verband met de vroeg invallende winter niet 

gereed gekomen en worden nu in het 1e kwartaal van 2011 verder uitgevoerd. 

Vervangingsinvesteringen: 

• 1e fase groot onderhoud Floraweg is uitgevoerd. 

• Het deel van de deklaag van de Safariweg tussen de wijkingang Zebraspoor en Kamelenspoor is 

vervangen, inclusief de wijkingang Zebraspoor. 

• Het laatste deel van de wijkontsluitingsweg Duivenkamp en de wijkingang Bloemstede zijn  vervangen.  

• Het eerste stuk van de Daalseweg is geheel aangepakt en het asfalt van Vechtzijde is vervangen door 

klinkerbestrating. 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

Omschrijving            (Bedragen x € 
1.000) 

Soort Primitieve 
begroting 

2010 

Begroting 
na 

wijziging 
2010 

Realisatie 
2010 

Saldo 
2010 

Dagelijks onderhoud  E 1.081 1.221 1.353 -132 

Storting in voorziening groot onderhoud E 1.196 1.196 1.196 0 

Groot onderhoud ten laste van 

voorziening 

V 

1.179 

1.179 

867 330 

Vervangingsinvesteringen I 1.691 1.691 1.463 228 

Soort: E - Exploitatie, I - Investeringen, V - Voorzieningen, R - Reserves 

 

Toelichting realisatie 

Dagelijks onderhoud 
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De post dagelijks onderhoud wegen is overschreden. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de post 

gladheidsbestrijding. Door de strenge en wisselende vorst van zowel het voorjaar als het najaar is er aanzienlijk 

meer gestrooid dan gebruikelijk. 

 

Groot onderhoud ten laste van de voorziening 

De onttrekking aan de voorziening Groot onderhoud wegen is € 330.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt 

door: 

• Westbroeksebinnenweg De 1e fase is voor ongeveer de helft uitgevoerd, de andere helft wordt in 2011 

gerealiseerd. De kosten hiervan zijn ca. € 210.000. 

• Oostwaard. Hier is alleen kleinschalig onderhoud uitgevoerd in verband met de nog lopende 

bouwwerkzaamheden Op Buuren. De nog te verwachten kosten bedragen ca. € 90.000. 

 

Vervangingsinvesteringen 

Het kapitaalkrediet geeft een saldo  van € 228.000. In 2011 moet het resterende gedeelte van  de Floraweg nog 

worden uitgevoerd; de geplande bijdrage vanuit het kwadrant zal er niet komen. Bij het opstellen van het 

beheerplan 2009-2013 is hier wel rekening meegehouden. Op dit moment wordt druk gewerkt aan  de 

voorbereiding en  verwacht wordt dan ook voor de zomer meer duidelijkheid te hebben hoe het financiële plaatje 

er uit komt te zien..  

Bij de 1e bestuursrapportage zou worden gemeld hoe  deze kredieten worden ingezet.. 

 

3.2 Openbare verlichting 

Het onderhoud van het kapitaalgoed openbare verlichting (OV) vindt plaats op basis van het beleidsplan OV en 

het beheerplan OV. Het omvat het onderhoud van masten en armaturen, zodat het verlichtingsniveau op het 

gewenste niveau blijft. 

 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET –EN REGELGEVING 

• De masten en armaturen zijn geen eigendom van de gemeente Maarssen, maar worden geleased. In het 

leasecontract openbare verlichting (OV) zijn het onderhoud, de elektriciteit en de afschrijvingen van de 

masten en armaturen opgenomen. De gemeente wil op termijn de armaturen weer in eigendom krijgen en 

het onderhoud opnieuw aanbesteden. In 2009 wordt bekeken hoe dit het beste kan worden bereikt. 

• Medio 2009 -2010 wordt een nieuw beleid- en beheerplan opgesteld. 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN?  
Het doel is de openbare verlichting (OV) op een dusdanig niveau te brengen en te behouden dat veilig gebruik - 

zowel in verkeerstechnisch opzicht als sociaal - van de wegen en leefomgeving is gewaarborgd. 

 

Wij streven naar de normlichtwaarde van 70-90 procent van de NSvV-norm (Nederlandse Stichting voor 

Verlichtingskunde). In deze praktijkrichtlijn (13201) voor openbare verlichting wordt aangegeven welke 

gemiddelde lichtwaarde een combinatie van mast en armatuur moet opleveren. 
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Omschrijving  E/P Bron Nulmeting 2010 2011 2012 2013 

% van de NSvV-norm over 

geheel Maarssen 
p  

75% 

(2009) 
80% 80% 80% 80% 

% van het budget dat 

beschikbaar is t.o.v. het 

benodigde budget voor het 

optimaal uitvoeren van het 

onderhoud. 

E  100% 100% 100% 100% 100% 

 
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?  

1. Bij vervanging van masten en armaturen gebruiken we stalen masten en energiezuinige armaturen en 

lampen.  

2. Indien de situatie het toelaat gebruik maken van dimbare- en LED verlichting bij nieuwbouw en renovatie. 

 
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?  

1. Op de Maarssenbroeksedijk zijn de bestaande masten vervangen door stalen masten en zijn energiezuinige 

lampen toegepast (PLL 36 W).     

1. De openbare verlichting op de Sweserengseweg van Oud Zuilen tot en met Maarssen is vervangen en 

dimbaar gemaakt. Hier zijn uiteraard energiezuinige lampen toegepast. De verlichting gaat van 23.00 tot en 

met  5.00 uur een stap terug.   

 2.  Op het fietspad langs de Sweserengseweg in Oud Zuilen is LED verlichting toegepast. 

      Een aantal locaties in Op Buuren is ook dimbaar gemaakt en voorzien van energiezuinige lampen.  

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

Omschrijving (Bedragen x € 
1.000) 

Soort Primitieve 
begroting 

2010 

Begroting 
na 

wijziging 
2010 

Realisatie 
2010 

Saldo 
2010 

Beschikbaar budget ten behoeve van 

contract OV 
E 678 678 635 43 

Soort: E - Exploitatie, I - Investeringen, V - Voorzieningen, R – Reserves 

 

Toelichting realisatie 

De werkelijke lasten zijn € 43.000 lager dan begroot vanwege het toepassen van energiezuinige lampen, LED 

lampen en het dimmen van de verlichting. 

 
3.3 Riolering (verbrede watertaken) 

Het onderhoud van het kapitaalgoed riolering wordt volgens het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2006 – 2010 

uitgevoerd. Het omvat het onderhoud, reparatie, renovatie en vervanging van rioleringswerken, zoals hoofdriool, 

bergbezinkbassins, bergbezinkleidingen, kolken, pompen/gemalen en overstorten. 

 

De totale lengte van het rioolstelsel bedraagt ongeveer 192 km. Daarvan is 164 km vrijverval riolering, 20 km 

drukriolering en 9 km persleiding. 
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ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET –EN REGELGEVING 

Door de nieuwe wet verbrede watertaken (verbreed GRP) krijgen gemeenten twee extra zorgplichten in te vullen, 

naast de zorgplicht afvalwater. Dit betekent drie zorgplichten: 

• Inzameling, berging en transport afvalwater 

• Beheer van afvloeiend hemelwater in stedelijk gebied 

• Beheren van het grondwaterpeil in stedelijk gebied (o.a. drainagesysteem) 

 

De bovenstaande punten met inbegrip van het beheer en onderhoud van de betreffende voorzieningen. Om deze 

verbrede watertaak te bekostigen is de grondslag voor de rioolheffing wettelijk verbreed. Dit zal worden 

meegenomen in de (verbrede) GRP 2010-2015. 

 

W AT WILLEN WE BEREIKEN?  

Het doel is om een goed functionerend rioolstelsel dat voldoet aan de wettelijke milieueisen in stand te houden en 

de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen. 

 

Omschrijving  E/P Bron Nulmetin

g 

2010 2011 2012 2013 

% van het budget dat 

beschikbaar is t.o.v. het 

benodigde budget voor het 

optimaal uitvoeren van het 

onderhoud. 

  100% 100% 100% 100% 100% 

 
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?  

• Uitvoering renovatie / vervangingsinvesteringen volgens het GRP 2006-2010 

• Uitvoering renovatie / vervangingsinvesteringen volgens het nieuwe GRP 2010-2015 

• Renovatie / vervangingsinvesteringen in Schildersbuurt (gecombineerd met afkoppel werkzaamheden) 

• Rioolrenovatie stroomgebied Diependaalsedijk 

• Rioolvervanging of –renovatie conform GRP 

• Uitvoering monitoring- en meetplan (jaarlijks) 

• Reguliere werkzaamheden (reinigen, klachten, renovatie/onderhoud/vervanging van hoofdriool, pompen en 

gemalen) 

 

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?  

De werkzaamheden inzake de renovatie/vervangingsinvesteringen in de Schildersbuurt (gecombineerd met 

afkoppelwerkzaamheden) en de rioolrenovatie van het stroomgebied Diependaalsedijk zijn in voorbereiding en 

zullen in september 2011 worden aanbesteed. 
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WAT HEEFT HET GEKOST? 

Omschrijving (bedragen  x € 1.000) Soort* Primitieve 

begroting 

2010 

Begroting 

na 

wijziging 

2010 

Realisatie 

2010 

Saldo 

Reinigen riolering E 95 95 45 50 

Klachten/vandalisme riolering E 166 166 169 -3 

Reinigen kolken E 55 55 45 10 

Onderhoud 

pompen/afstandssignalering 

E 254 254 256 -2 

Renovatie/vervanging hoofdriool I 1.326 1326 107 1.219 

Vervanging/renovatie gemalen en 

pompinstallaties 

I 496 496. 5. 491 

* Soort: E - Exploitatie, I - Investeringen, V - Voorzieningen, R - Reserves 

 
Toelichting realisatie 

De toelichting op de exploitatiekosten (E): 

Er is voor 2010 geen reinigings- en inspectieplan opgesteld. Wel zijn er een aantal benodigde incidentele 

reinigingen en inspecties uitgevoerd. Hierdoor zijn de werkelijke uitgaven voor het reinigen van de riolering en de 

kolken lager dan begroot. 

 

Toelichting op de investeringen (I) 

Renovatie/vervanging hoofdriool: 

De werkzaamheden zijn in 2010 voorbereid en zullen in september 2011 worden aanbesteed.  
 

Vervanging/renovatie gemalen en pompinstallaties  

De vervangingen zullen in 2011 plaatsvinden. 

 

3.4 Groen 

De totale oppervlakte aan plantsoenen en parken van de gemeente Maarssen, bedraagt ongeveer 127 hectare 

en het aantal bomen ongeveer 14.000. Dit areaal dient op een kwalitatief goed niveau te worden onderhouden. 

 

Het gemeentelijk groenbeleidsplan valt uiteen in twee delen, die elk weer uit een aantal deelplannen bestaan. Het 

eerste deel betreft de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting inzake groen. In dit eerste deel 

zijn het Bomenstructuurplan en het Natuurbeleidsplan (1997) ondergebracht. In het tweede deel worden de 

uitgangspunten voor de beheersaspecten vastgelegd. In dit deel passen onder meer het bomenbeheerplan 

Maarssenbroek en het uitvoeringsplan ecologische infrastructuur. Op basis van het groenbeleidsplan is een 

groenbeheerplan opgesteld. Daarin wordt concreet aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden bij 

de groenvoorzieningen op de betreffende locaties. Het groenbeheerplan vormt de basis voor de diverse 

onderhoudsbestekken. 

 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET –EN REGELGEVING 

Geen. 
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WAT WILLEN WE BEREIKEN?  
Het doel is functioneel openbaar groen met een acceptabel onderhoudsniveau. Het groen is namelijk in 

verscheidene functies ingedeeld, waarbij elk van deze functies eigen kwaliteits- en onderhoudsaspecten hebben. 

 

Voor het groen wordt gewerkt met zogenaamde beeldbestekken. In die bestekken staat aangegeven aan welk 

onderhoudsniveau het groen moet voldoen. Maarssen kiest voor een onderhoudsniveau B, dat staat voor 

openbare ruimte met een normaal onderhoud.  

Enkele gebieden zijn aangewezen als ‘openbare ruimte met een intensief onderhoud’ (A), het gaat hier om 

Bisonspoor, de noord- en zuidzijde van de Vecht van het dorp en de overige kernen en de begraafplaats. 

 

Omschrijving  E/P Bron Nulmeting 2010 2011 2012 2013 

% van het budget dat 

beschikbaar is t.o.v. het 

benodigde budget voor het 

uitvoeren van het 

onderhoud op gewenst 

kwaliteitsniveau. 

P  
100% 

(2009) 
100% 

100

% 
100% 10% 

 
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?  
Het Bomenbeleidsplan en Parkenplan worden in 2009 afgerond. Hieruit vloeien maatregelen voort die in 2010 

worden opgepakt. Ten tijde van dit schrijven is nog niet helder welke maatregelen dat zijn. De te nemen 

maatregelen worden binnen het bestaande budget  gerealiseerd. 

 

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?  

Om de waardevolle (structuur)bomen en monumentale bomen een beschermde status te geven, heeft er een  

inventarisatie plaatsgevonden. De boomstructuur en de hiervoor genoemde bomen zijn in beeld gebracht en 

vastgelegd op een ‘Groene kaart’ met bijbehorend register. Middels de Bomenverordening worden de bomen van 

de Groene kaart juridisch beschermd. 

 

Vanuit de parkenplannen zijn er in 2010 diverse werkzaamheden verricht in de parken van Maarssenbroek met 

betrekking tot de waterhuishouding en het aanplanten van bomen en heesters. 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Soort* Primitieve 

begroting 

2010 

Begroting 

na 

wijziging 

2010 

Realisatie 

2010 

Saldo 

Onderhoud parken en plantsoenen E 800 805 833 -28 

Reconstructie groenvoorzieningen E 293 313 308 5 

Bomenbeheerplan E 191 259 290 -31 

* Soort: E - Exploitatie, I - Investeringen, V - Voorzieningen, R - Reserves 
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Toelichting realisatie 

De post onderhoud parken en plantsoenen is overschreden in verband met extra kosten vanwege de bestrijding 

van de eikenprocessierups. 

De overschrijding op de post bomenbeheerplan is veroorzaakt door het maken van een Groenekaart, behorende 

bij het bomenbeleidsplan en de nieuwe bomenverordening. 

 

3.5 Waterhuishouding 

Maarssen ligt in een waterrijk gebied. De gemeente beheert oevers voorzien van een kunstmatige 

oeverbescherming en soms gecombineerd met een forse grondkerende functie. Hiernaast is er ook de natuurlijke 

oever die met wegberm wordt beheerd. Daarnaast zijn er nog steile oevers zonder beschoeiing, zoals langs de 

Tuinbouwweg, Maarsseveensevaart, Diependaalsedijk, sportvelden enzovoort. Het onderhoud richt zich m.n. op 

het maaien van de watergangen, de bermen, het schoonmaken van duikers en het baggeren van watergangen. 

 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET –EN REGELGEVING 

• Om op termijn kosten te besparen worden in gedeelten van de gemeente zonder beschermd dorpsgezicht, 

dakpanbeschoeiingen vervangen door minder onderhoudsintensieve afscheidingen. Eerst moeten we er 

echter voor zorgen dat voor alle oevers een goede staat van onderhoud wordt bereikt.  

• Waar mogelijk en gewenst kunnen delen van de beschoeiing aan particulieren worden overgedragen. 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN?  

De watergangen in de gemeente Maarssen moeten voldoende diep zijn, het juiste waterpeil hebben en van 

goede kwaliteit zijn. Ze hebben zo nodig een deugdelijke beschoeiing of kade en waar mogelijk een natuurlijke 

oeverbegroeiing. 

De waterwegen in beheer van de gemeente dienen te voldoen aan de richtlijnen gesteld door de 

hoogheemraadschappen, ten aanzien van de berging en doorstroming vastgelegd in de keur.  

 

Omschrijving  E/P Bron Nulmetin

g 

2010 2011 2012 2013 

% van het budget dat 

beschikbaar is t.o.v. het 

benodigde budget voor het 

uitvoeren van baggerwerken 

  
100% 

(2009) 
100% 100% 100% 100% 

% van het budget dat 

beschikbaar is t.o.v. het 

benodigde budget voor het 

uitvoeren van het 

oeverbeheer 

P  
63 % 

(2009) 
55% 55% 55% 55% 

 

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

1. Het baggerplan zal in 2010 tot uitvoering komen. Dit zal gemeentebreed worden aangepakt. 

2. Voor beschoeiingen zal in 2010 een raambestek gemaakt worden. 

 

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 

Het baggerplan 2010-2015 is afgerond en door het college als leidraad vastgesteld. Met het oog op de 

herindeling en de te verwachten bezuinigingsopgave, is het bestaande beschikbare budget vooralsnog 
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gehandhaafd. Dat betekent in principe dat het programma moet worden uitgesmeerd over een langere periode. 

Er is in 2010 gebaggerd in diverse watergangen in Maarssen-dorp. 

Het raambestek voor beschoeiingen is aanbesteed voor de jaren 2010 t/m 2012. De uitvoering van het 

programma voor 2010 loopt voor een deel door in het programma voor 2011. Meest in het oog springend zijn de 

vernieuwde dakpanbeschoeiingen langs de Vecht. 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

Omschrijving (bedragen x € 

1.000) 

Soort* Primitieve 
begroting 

2010 

Begroting 
na 

wijziging 
2010 

Realisatie 
2010 

Saldo 
2010 

Watergangen E 269 269 299 -30 

Stortkosten vuilafvoer E 71 71 52 19 

Oevers E 297 212 195 17 

* Soort: E - Exploitatie, I - Investeringen, V - Voorzieningen, R - Reserves 

 

Toelichting realisatie 

De verschillen op de onderdelen binnen het product Waterhuishouding vallen grotendeels tegen elkaar weg en 

worden daarom niet verder toegelicht. 

 

3.6 Speelterreinen 

In de gemeente Maarssen zijn 160 speelplekken aanwezig, waarvan 21 trapvelden. Op de speelplekken staan in 

totaal 705 speeltoestellen, waarvan 98 sporttoestellen en 607 speeltoestellen.  

 

Twee keer per jaar worden alle speelplekken en speeltoestellen van de gemeente gekeurd. De resultaten 

daarvan worden bijgehouden in een logboek. Bij het beheer wordt gebruik gemaakt van dit logboek. Daarin staat 

namelijk welke speeltoestellen aan vervanging toe zijn, bij welke toestellen slijtage is opgetreden en welke 

reparaties moeten worden uitgevoerd. Op deze wijze wordt er aan de zorgplicht voldaan en wordt er voortdurend 

gewerkt aan het optimaliseren van de veiligheid van speelplaatsen en speeltoestellen.  

 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET –EN REGELGEVING 

• De speelvoorzieningen dienen te voldoen aan Europese regelgeving vermeld in het Attractiebesluit. 

Recentelijk zijn de normen voor nieuwe toestellen aangescherpt. 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN?  

Het doel is om ervoor te zorgen dat er veilige en aantrekkelijke speelplaatsen zijn op geschikte locaties, binnen 

de gemeente Maarssen. 

 

Omschrijving  E/P Bron Nulmeting 2010 2011 2012 2013 

% van het budget dat 

beschikbaar is t.o.v. het 

benodigde budget 

  
100% 

(2009) 
100% 100% 100% 100% 
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WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

Reguliere reconstructies van speelplekken 

 

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 

De aanleg van avontuurlijke speelplekken is in 2010 feestelijk afgerond. Tevens zijn er op diverse speelplekken 

bestaande speeltoestellen vervangen. 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

Omschrijving (bedragen x € 

1.000) 

Soort Primitieve 
begroting 

2010 

Begroting 
na 

wijziging 
2010 

Realisatie 
2010 

Saldo 
2010 

Reconstructies speelplaatsen E 183 218 204 14 

Onderhoud speelplaatsen E 209 209 201 8 

Soort: E - Exploitatie, I - Investeringen, V - Voorzieningen, R - Reserves 

 

3.7 Sportterreinen 

In het Masterplan Sport zijn de beleidskaders en financiële kaders geschetst voor ondermeer de 

sportvoorzieningen voor de buitensport. We praten dan vooral over de sportvoorzieningen op sportpark 

Daalseweide, sportpark Fazantenkamp, sportpark Tienhoven en sportpark Zwanenkamp. 

Er zijn onvoldoende middelen beschikbaar, waardoor er keuzes gemaakt moeten worden. Criteria die bij de 

afweging van de keuzes een rol spelen zijn: 

• Evenwichtig sportbeleid, gericht op de toekomst; 

• Eerlijke verdeling van de middelen over de diverse takken van sport; 

• Maatschappelijke rol van de betreffende sportvereniging; 

•  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET –EN REGELGEVING 

De bestaande binnen- en buitensportaccommodaties vertonen achterstallig onderhoud. In nauw overleg met de 

Sportraad is bepaald welke zaken prioriteit hebben. Daarbij is gelet op evenwicht tussen binnen- en 

buitensportmogelijkheden. 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN?  
Het sportbeleid is erop gericht zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te bieden een sport naar keuze te 

beoefenen tegen een aanvaardbaar tarief. Het doel is het in stand houden van functionele 

buitensportvoorzieningen die aansluiten op de behoeften van de gebruikers. 

De accommodaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen en sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoefte van de 

gebruikers en bij de ontwikkelingen in de sport. Eind 2009 zal een nieuw beheerplan sport voor de jaren 2011-

2014 worden opgesteld, welke door het college en de sportraad zal worden vastgesteld. 
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Omschrijving  E/P Bron Nulmeting 2010 2011 2012 2013 

% van het budget dat 

beschikbaar is t.o.v. het 

benodigde budget voor het 

uitvoeren van onderhoud 

aan sportvelden. 

  
100% 

(2009) 
89% 78% 78% 78% 

 

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

• Er wordt een nieuw beheerplan voor de buitensportaccommodaties opgesteld voor de komende 5 tot 10 jaar.  

• Voorts worden de volgende velden opgeknapt: Veld 3 en pupillenveld Fazantenkamp, Pupillen/trainingsveld 

Daalseweide, Veld 4 Daalseweide. 

 

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 
Er is een nieuw beheerplan gemaakt in de vorm van een renovatieplanning van buitensportaccommodaties met 

bijbehorende (globale) ramingen voor komende 5 jaar (2011-2015). Het is geen definitieve planning, enerzijds 

vanwege de herindeling en anderzijds, omdat het structurele budget (ca € 35.000) niet toereikend is. In 2011 

moeten definitieve plannen worden gemaakt. 

 

In 2010 hebben we de volgende maatregelen uitgevoerd: 

• De aanleg van een klein extra trainingsveldje en het herstraten van een toegangspad op Daalseweide. 

• de renovatie van de velden 3 en 4 op sportpark Fazantenkamp 

• financiële bijdrage aan de tijdelijke kleedaccommodatie op sportpark Tienhoven 

• diverse kleinere vervangingen en verbeteringen. 

 
WAT HEEFT HET GEKOST? 

Omschrijving (bedragen x € 

1.000) 

Soort* Primitieve 
begroting 

2010 

Begroting 
na 

wijziging 
2010 

Realisatie 
2010 

Saldo 
2010 

Sportvelden algemeen E 246 246 244 2 

Beheerplan sport E 76 136 136 0 

* Soort: E - Exploitatie, I - Investeringen, V - Voorzieningen, R – Reserves 

 

3.8 Kunstwerken 

Onder kunstwerken worden verstaan tunnels, bruggen, fly-overs, passerelles, duikers, steigers, grondkeringen, 

damwanden enzovoort. In totaal bedraagt het aantal kunstwerken in de gemeente Maarssen 495. 

 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET –EN REGELGEVING 

In de eerste helft van 2009 zijn alle kunstwerken opnieuw geïnspecteerd. De rapportage van de schadebeelden 

met bijkomende onderhoudskosten en de geschatte resterende levensduur van de objecten moet een reëel beeld 

geven over de hoeveelheid geld die de komende jaren nodig is voor een goed beheer.  

Eind 2009/begin 2010 zal het nieuwe beheerplan op basis van deze inspectie gereed zijn. De (financiële) 

uitkomsten worden meegenomen in voorstellen rondom de Voorjaarsnota 2010. 
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WAT WILLEN WE BEREIKEN?  
Het doel is om verkeersroutes van goede kwaliteit in stand te houden en vrije doorgang voor de scheepvaart te 

garanderen alsmede de waterhuishouding.  

 

Bij de uitvoering van werkzaamheden worden de standaard RAW-bepalingen toegepast. Deze bevatten 

technische richtlijnen voor de grond-, wegen-, en waterbouw waar de werkzaamheden aan moeten voldoen.  

Omschrijving  E/P Bron Nulmeting 2010 2011 2012 2013 

% van het budget dat 

beschikbaar is t.o.v. het 

benodigde budget voor het 

uitvoeren van de 

onderhoudswerkzaamheden

. 

  
77% 

(2009) 
77% 77% 77% 77% 

 
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

1. Vervangen van enkele risicovolle houten bruggen 

2. Groot onderhoud aan de betonbruggen 

 
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 
1.In het voorjaar van 2010 zijn 27 houten bruggen en 8 steigers in het kader van preventief onderhoud gereinigd. 

Ook is aan diverse houten bruggen klein onderhoud verricht zoals het vervangen van dekplanken en 

leuningstijlen. Eveneens zijn enkele bruggen voorzien van een nieuwe slijtlaag. Daarbij  is eind 2010 een start 

gemaakt, door een eenmalig beschikbaar gesteld krediet van € 600.000, met het verrichten van groot onderhoud 

aan 15 houten bruggen in Maarssenbroek en het vervangen van 5 houten bruggen in Boomstede, Zwanenkamp, 

Vechtensteinlaan, Machinekade en de Tuinbouwweg. Ook is eind 2010 gestart met schilderwerkzaamheden aan 

4 fietsvoetgangerstunnels in Maarssenbroek. Dit was noodzakelijk omdat de anti graffiticoating vervangen moest 

worden. Door deze laag is de graffiti makkelijk en snel te verwijderen. Indien deze laag niet aangebracht wordt 

zou het  beton van de tunnel in de loop der jaren zo beschadigd worden door het reinigen met als gevolg hoge 

reparatiekosten. De werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2011 worden afgerond.  

 

2 Aan 2 betonbruggen (fly-overs) over de resp. de Safariweg en Ruimteweg zijn betonreparatie- en 

schilderwerkzaamheden uitgevoerd evenals aan een betonbrug ingang Tuinbouwweg.        

 
WAT HEEFT HET GEKOST? 

Omschrijving (bedragen x € 

1.000) 

Soort Primitieve 
begroting 

2010 

Begroting 
na 

wijziging 
2010 

Realisatie 
2010 

Saldo 
2010 

Kunstwerken in en over wegen E 261 180 182 -2 

Onderhoud bruggen E 48 43 48 -5 

Vervanging houten bruggen I 600 600 297 303 

* Soort: E - Exploitatie, I - Investeringen, V - Voorzieningen, R - Reserves 
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Toelichting realisatie 

Vervanging houten bruggen. 

Ongeveer de helft van het beschikbaar gestelde krediet van € 600.000 is in 2010 besteed. Dit sluit aan bij de 

stand van de werkzaamheden, dat wil zeggen ongeveer 50% van de bruggen is vervangen. De nog resterende 

bruggen zullen in het voorjaar van 2011 worden vervangen. 

 

3.9 Gebouwen 

De gemeente heeft het beheer over totaal 69 gebouwen. Deze gebouwen zijn grotendeels functioneel voor de 

uitvoering van wettelijke taken en activiteiten zoals onderwijs, welzijn, sport, cultuur en huisvesting van 

gemeentelijk apparaat en brandweer. 30 daarvan zijn onderwijsgebouwen, waarvan het beheer gedeeld wordt 

met de betreffende schoolbesturen. Er zijn 18 gebouwen voor sport, welzijn en cultuur. De gemeentelijke 

organisatie heeft vier gebouwen in gebruik. Daarnaast is er een aantal verhuurde woon- en bedrijfspanden en 

diverse gebouwen en objecten van kleine omvang. 

 

Aard accommodatie/gebruik aantal

Onderwijs 30 

Sport, welzijn, cultuur, kinderopvang 18 

Gemeentelijk apparaat incl. brandweer   4 

Verhuur, diverse objecten, werf 15 

Geen permanent gebruik*   2 

Totaal 69 

* Bij twee gebouwen is het permanente gebruik gestopt, en 

wordt naar een passende nieuwe bestemming gestreefd 

waarbij het gemeentelijke beleid is om panden af te stoten. 

 

 
Onderwijsgebouwen 

De zorg voor het beheer en onderhoud van de schoolgebouwen ligt primair bij de schoolbesturen. De gemeente 

heeft de zorg voor het voorzien in de middelen ten behoeve van groei of aanpassing in de ruimtebehoefte van 

scholen en vervanging van accommodatie(onderdelen). De schoolbesturen kunnen jaarlijks aanvragen doen in dit 

kader (jaarlijks programma Onderwijshuisvesting). De gemeente besluit op basis van vastgestelde criteria en 

urgentie of aanvragen gehonoreerd worden.  

Er zijn twee gemeenschappelijke schoolcomplexen (Zwanenkamp en Tienhoven), waarbij het volledige beheer en 

technisch onderhoud door de gemeente wordt uitgevoerd. De schoolbesturen stellen daarvoor de 

exploitatiemiddelen aan de gemeente beschikbaar. Daarnaast verhuurt de gemeente een gebouw (Buitenweg) 

ten behoeve van school- en BSO-gebruik.  

Bij alle andere scholen, zowel primair - , speciaal - als voorgezet onderwijs, zijn de besturen verantwoordelijk voor 

het dagelijkse en periodieke onderhoud zowel binnen als buiten. De kosten worden betaald uit de Lumpsum-

vergoeding die men ontvangt van het rijk. 

 

Gymnastieklokalen, sportzalen, Bisonsport 
De gemeente voldoet in de wettelijke taak in het voorzien van ruimte voor lichamelijke oefening van de 

basisscholen door middel van vier gymlokalen en twee sportzalen. Deze worden door de Gemeente beheerd en 

bekostigd. Dat geldt ook voor het complex Bisonsport met sporthal, zwembad en overige voorzieningen. Dit 
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sportcomplex zal volgens besluitvorming in 2010 worden afgebroken en in 2011 worden gestart met de bouw van 

een nieuwe Multifunctionele Accommodatie. 

 

Welzijn- en cultuurgebouwen 

De gemeente heeft zes gebouwen in eigendom, waarin diverse welzijnsinstellingen zijn gehuisvest. De 

betreffende instellingen huren de ruimte van de gemeente en zijn zelf verantwoordelijk voor het dagelijks 

onderhoud. 

 

Kinderopvang 
De opvang van kinderen, in de vorm van dagopvang (0-4 jarigen) en buitenschoolse opvang  

(4-12 jarigen), is grotendeels in gemeentelijke accommodaties en schoolgebouwen gehuisvest. Het betreft veelal 

voormalige noodgebouwen. Een efficiënte instandhouding van deze panden is op langere termijn niet vol te 

houden. Verhuizing of vervanging is noodzakelijk. Het is niet noodzakelijk dat de gemeente in vervangende 

ruimte voorziet, maar heeft wel de verplichtingen tot instandhouding voortvloeiend uit het huurcontract. 

 

Gemeentelijk apparaat 
Het gemeentelijk apparaat is gehuisvest in vier gebouwen, waarvan twee ten behoeve van de brandweer. Vanaf 

2007 is een vernieuwing van interieur en voorzieningen van het gemeentelijk kantoorgebouw (GAK) ingezet. 

Vanwege de hoge lasten zijn de investeringen gespreid over de jaren 2009 en 2010. Wellicht dat in de toekomst 

extra investeringen noodzakelijk zijn om de ambtelijke organisatie adequaat te huisvesten. 

  

Structureel beheer en onderhoud 

Het meerjarige (technische) onderhoud van de genoemde onderwijsgebouwen, gebouwen voor sport, welzijn, 

cultuur en kinderopvang en verhuurpanden wordt, enkele uitzonderingen daargelaten, door de gemeente 

verzorgd en bekostigd. Voor het inzicht in de toekomstige kosten daarvan zijn per gebouw 

meerjarenonderhouds(beheer)plannen opgesteld. 

De huidige reserves voor onderhoud gebouwen zijn al enkele jaren ontoereikend om het volledige onderhoud 

structureel uit te voeren. Er is sprake van aanzienlijk achterstallig onderhoud en de meerjarenplannen zijn ook 

daarom niet actueel. 

 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN, WET- EN REGELGEVING 

• Het gebouw van het voormalige Economisch College is per 1 augustus 2008 leeg gekomen en in eigendom 

overgedragen aan de gemeente. In 2009 onderhandelingen gestart met partijen om te komen tot 

herbestemming en overdracht van het pand in 2009-2010. 

• De afzonderlijke meerjarenonderhoudsplannen zullen in de loop van 2010 worden geactualiseerd en 

samengesteld voor alle gebouwen, tot een gezamenlijk meerjaren- onderhouds(beheer)plan gebouwen. 

• De eisen ten aanzien van brandpreventie zijn in 2007 aangescherpt. De consequenties daarvan hebben al 

doorgewerkt in verschillende objecten. De ontruimingsinstallaties van een groot deel van de basisscholen 

worden vernieuwd. Hiervoor is in 2009 een krediet beschikbaar gesteld. Ook de installaties van de twee 

musea moeten vernieuwd worden. Hiervoor moet nog een krediet beschikbaar gesteld worden. 

• De gemeente heeft zich gecommitteerd middels de SLOK-regeling om binnen een termijn van vier jaar 

energiebesparende maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren aan zijn eigen gebouwen. In 2010 wordt een 

plan van aanpak opgesteld. Uitgangspunt is, dat de lasten van de noodzakelijke investeringen worden 

terugverdiend door lagere exploitatielasten. 
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WAT WILLEN WE BEREIKEN?  

• Omvang en kwaliteit onderhoud op peil 

• Beheersbare kosten beheer en onderhoud 

• Op de vraag afgestemde, eigentijdse, kwalitatief hoogwaardige accommodaties.  

- voorbeelden: MFA Bisonspoor, Zwanenkamp, Tienhoven, Kamelenspoor 

 

Omschrijving  E/P Bron Nulmeting 2010 2011 2012 2013 

Dekking beheer en 

onderhoudskosten 

kapitaalgoederen 

E 
Diverse 

beheerplannen 
43% (2009) 43% 43% 43% 43% 

Herbestemming 

Economisch College 

(opbrengst, minder 

lasten) 

E   100%    

Opbrengst verkoop, 

minder lasten panden 
E   80% 100%   

Overdracht beheertaken 

(minder lasten) 
E   100%    

 

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

• Verbetering onderhoudsniveau, verminderen achterstallig onderhoud,  

• Planmatige uitvoering onderhoud; 

- vastgoedbeheersysteem· 

- Actualiseren meerjaren onderhoud(beheers)plannen. Afgerond begin mei 2010. 

• Afstoten/verkoop niet functionele gebouwen (woningen, Economisch College); 

• Privatiseren beheer schoolcomplexen naar schoolbesturen (regiebeleid), overdragen beheer Zwanenkamp 

en Tienhoven aan schoolbesturen. Afgerond 3e kwartaal 2010. 

• Uitbesteden uitvoerende taken beheer en onderhoud van gebouwen naar marktpartij (regiebeleid). Afgerond 

3e kwartaal 2010. 

 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 

• Verbetering onderhoudsniveau, vermindering achterstallig onderhoud 

Enkele in het oog springende projecten met betrekking tot het achterstallig onderhoud zijn: 

o het hekwerk van Goudestein 

o de aanpassing van het dak van het Koetshuis (musea) 

o het aanbrengen van brandveiligheidsvoorzieningen 

o de opknapbeurt van de woonwagenstandplaatsen 

 

• Planmatige uitvoering onderhoud; 

- medio 2010 is een geautomatiseerd vastgoedbeheersysteem operationeel gemaakt· 

- het actualiseren van meerjarenonderhoud(beheers)plannen is voor het grootste deel afgerond, de  

Maarssense accommodaties, waarvoor nog een plan moet worden opgesteld, worden in 2011 meegenomen 

wanneer het beheer van gebouwen binnen de gemeente Stichtse Vecht wordt geharmoniseerd. 
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• Afstoten/verkoop niet functionele gebouwen 

Eind 2010 is de voormalige brugwachterwoning aan de Zuijlenselaan verkocht. De voorgenomen verkoop 

van de brugwachterwoning aan de Kaatsbaan en  het voormalige Economisch College is opgeschort in 

afwachting van besluitvorming hierover door het gemeentebestuur Stichtse  Vecht.  

• Het privatiseren van het beheer van schoolcomplexen naar schoolbesturen (regiebeleid) en het overdragen 

van beheer van Zwanenkamp en Tienhoven aan schoolbesturen wordt betrokken bij de harmonisatie van het 

gebouwenbeheer in Stichtse Vecht in 2011.  

• Van het uitbesteden van uitvoerende taken in verband met beheer en onderhoud van gebouwen naar een 

marktpartij (regiebeleid) is in het licht van de lopende herindeling en de daardoor noodzakelijke harmonisatie 

van beleid vooralsnog afgezien. 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Soort* Primitieve 
begroting 

2010 

Begroting 
na 

wijziging 
2010 

Realisatie 
2010 

Saldo 
2010 

Structurele budgetten onderhoud, 

gebouwen (niet onderwijs) 

E 194 215 247 -32 

Structureel budget 

huisvestingsprogramma 

onderwijsgebouwen 

E 300 236 59 177 

Inrichting  gebouwenmanagement I 185 185 42 143 

Afstoten/verkoop (opbrengst 

Economisch College) 

R -1.100 -1.100 0 -1.100 

Afstoten/verkoop overige gebouwen R -140 -140 -110 -30 

* Soort: E - Exploitatie, I - Investeringen, V - Voorzieningen, R - Reserves 

 
Toelichting realisatie 

Exploitatie (E) 

Gebouwen niet onderwijs 

De onderhoudskosten van het gemeentekantoor zijn € 19.000 hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt 

door aanpassingen aan het gebouw die het gevolg zijn van de herinrichting en verhuisbewegingen ten gevolge 

van de herindeling. De overschrijding op het onderhoud van de gymnastieklokalen ad € 23.000 is het gevolg van 

achterstallig groot onderhoud,met name aan elektrische installaties, hieraan  is € 12.000 meer uitgegeven dan 

begroot. 

Voor de brandveiligheid van de woonwagens was € 25.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2010  

€ 15.000 besteed. 

 

Onderwijsgebouwen 

Voor het groot onderhoud van de onderwijsgebouwen wordt jaarlijks op begrotingsbasis € 300.000 onttrokken 

aan de reserve onderwijshuisvesting. In 2010 is er slechts € 59.000 besteed; dit werkelijke bedrag wordt dan ook 

daadwerkelijk onttrokken aan de reserve. 
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Investeringen (I) 

Het krediet Inrichting gebouwenmanagement is slechts gedeeltelijk besteed. In verband met de herindeling is er 

terughoudend opgetreden met het doorvoeren van herinrichtingsacties, omdat het gebouwenbeheer van 

Breukelen en Loenen in de herinrichting moet worden betrokken. In 2011 zal het resterende bedrag ad € 143.000 

worden besteed. 

 

Reserves (R) 

De verkoop van het voormalige Economische College is opgeschort in afwachting van besluitvorming hierover. 

De post afstoten/verkoop overige gebouwen betreft de verkoop van de voormalige brugwachterwoning aan de 

Zuijlenselaan;deze verkoop is eind 2010 gerealiseerd. 
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Financiering 

Inleiding 

De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) geeft kaders voor het inrichten van de thesauri. De wet is 

op 1 januari 2001 in werking getreden en heeft ten doel het bevorderen en transparant maken van het 

gemeentelijk financiering– en treasurybeleid.  

Binnen de kaders van de Wet FIDO is de gemeenteraad verantwoordelijk voor het creëren van voorwaarden om 

de treasury te kunnen uitvoeren.  

 

Treasury 

Definitie: het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële 

vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de hieraan verbonden risico’s. 

 

In de financieringsparagraaf bij de begroting 2010 zijn de (financiële) beleidsvoornemens voor het nieuwe 

begrotingsjaar geformuleerd. Deze financieringsparagraaf legt verantwoording af over de behaalde resultaten 

over die beleidsvoornemens.  

 

Beleidsvoornemens 2010 

In de paragraaf financiering in de begroting 2010 werden de volgende beleidsvoornemens op het gebied van 

treasury geformuleerd: 

◊ Optimalisering van de liquiditeitenprognose; 

◊ Optimalisering van de (interne) informatiestromen; 

◊ Opstellen en implementeren geactualiseerd treasurystatuut gemeente Maarssen. 

 

Liquiditeitsprognose 
Het opstellen van een meer betrouwbare liquiditeitenprognose is al enkele jaren een van de aandachtspunten op 

het gebied van de treasury, immers het prognosticeren van toekomstige (financiële) posities is sterk afhankelijk 

van tijdige, juiste en volledige verkregen informatie.  

Punt van aandacht in dit verband is en blijft het verkrijgen van volledige en juiste informatie omtrent de niet – 

reguliere betalingsverplichtingen, investeringsuitgaven en rijksbijdragen. Door aanscherping van de 

communicatielijnen wordt getracht tot optimalisering van een en ander te komen. 

 

Op basis van een verbeterde (interne) informatievoorziening werd de betrouwbaarheid van de 

liquiditeitenprognose in het begrotingsjaar 2010 verder geoptimaliseerd.  

 

Informatiestromen 

Periodiek maandelijks komt het taakveld treasury aan de orde tijdens het overleg tussen de diverse financieel 

consulenten en de respectievelijke afdelingshoofden. Mede aan de hand van de uitkomst van de overleggen werd 

de liquiditeitenprognose periodiek geactualiseerd. 

De gekozen strategie biedt voldoende handvaten deze te continueren.  
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Actualiseren en implementeren treasurystatuut gemeente Maarssen 

In relatie tot de gemeentelijke herindeling werd het treasurystatuut gemeente Maarssen niet geactualiseerd. Als 

reden hiervoor geldt het feit dat de fusiegemeente Stichtse Vecht per 1 januari 2011 ook over een treasurystatuut 

dient te beschikken.  

 

In verband hiermee werd besloten het treasurystatuut eerst na gemeentelijke herindeling te actualiseren naar het  

dan geldende wettelijk kader.  

 

Liquiditeitspositie 2010 
Zoals bekend kampt de Gemeente Maarssen al gedurende enkele jaren met substantiële en structurele 

liquiditeitentekorten. In de treasuryparagraaf bij de begroting 2010 werd al rekening gehouden met de noodzaak 

tot het aantrekken van een onderhandse geldlening op de kapitaalmarkt.  

 

In dit verband werd medio januari 2010 bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten een lening ad. €  5,0 miljoen 

aangetrokken tegen een rente van 3,995% en met een looptijd van 20 jaar. 

In relatie tot het feit dat de (frictie)kosten verband houdend met de gemeentelijke herindeling ten laste van de 

gemeente Maarssen kwamen, bleef de gemeente Maarssen geconfronteerd worden met oplopende tekorten.  

Als gevolg van de zeer lage rente voor debet saldi op rekening–courant en met inachtneming van de 

kasgeldlimiet werd besloten het tekort “in de rekening” te houden. In principe komt het er op neer dat het tekort op 

rekening–courant niet werd aangezuiverd met een kortlopende of langlopende geldlening.  

 

Een dreigende structurele overschrijding van de kasgeldlimiet maakte begin december 2010 het aantrekken van 

een  tweede onderhandse geldlening op de kapitaalmarkt noodzakelijk. Met instemming van de werkgroep 

financiën werd bij de Nederlandse Waterschapsbank NV een lening aangetrokken ad. € 10,0 miljoen met een 

looptijd van 20 jaar en tegen een rente van 3,39%. 

 

Rente 

Een toekomstige rente is nooit exact te voorspellen, er is altijd sprake van rente onzekerheid. Voor de korte 

termijn wordt de rente onzekerheid beperkt door de “kasgeldlimiet”, die voor de lange termijn in de 

“renterisiconorm”.  

Voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm geeft de Wet FIDO een vast bindend kader. 

 
Rente ontwikkeling 2010 

De naweeën van de kredietcrisis werken ontegenzeglijk door in de rente ontwikkelingen van de afgelopen jaren 

en dus ook in de rente ontwikkeling in 2010.  

Geldmarkt: met de begroting 2010 is uitgegaan van een licht stijgende rente op de geldmarkt (bandbreedte van 

1,5% - 2,5%). Achteraf is deze verwachte rente ontwikkeling te optimistisch gebleken, de rente op de geldmarkt 

fluctueerde binnen een bandbreedte van 0,75% tot 1,0%.   

 

Kapitaalmarkt: onder invloed van de kredietcrisis heeft de kapitaalmarktrente een erg grillig verloop gekend, 

waarbij de rente fluctueerde binnen een bandbreedte van 3,5% tot 4,25%.   

 

Rente berekening 

Het hieronder berekende renteresultaat ad. €  1.490.189,00 is verantwoord in programma 19 van de jaarrekening 

2010. In de renteberekening is gerekend met de volgende rentepercentages: 
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- Langlopende geldleningen o/g  toerekening werkelijke rente; 

- Liquiditeiten (baten en lasten)  toerekening werkelijke rente; 

- Bouwgrondexploitatie   2,5%; 

- Reserves en voorzieningen  5%. 

 

RENTEBEREKENING

  Grondslag Door te 
belasten 

rente 

Totaal 

1 Financieringsbehoefte (1 januari 2010)    

1.1a Boekwaarde vaste activa 59.557.818   

1.1b Boekwaarde complexen grondbedrijf -1.296.486   

 Boekwaarde voor renteberekening   58.261.332 

     

1.2 Vaste financieringsmiddelen  
(1 januari 2010) 

   

1.2a Algemene reserve 8.804.541   

1.2b Bestemmingsreserves en voorzieningen 8.695.945   

1.2c Totaal voorzieningen 1.511.132   

1.2d Voorziening dubieuze debiteuren 821.825   

     

 Geldleningen kapitaalmarkt (1 januari 
2010) 

   

1.2e Restant hoofdsom (1 januari 2010) 16.363.507   

     

1.3 Totaal vaste financieringsmiddelen   -36.196.950 

1.4 Kasstroom exploitatie vlottende activa en 

Passiva 

  -7.000.000 

1.5 Totaal financieringsoverschot 15.064.382 

 

2 Renteverdeling (31 december 2010)    

2.1 Via Staat C doorberekend aan producten   2.819.199 

     

3.1 Doorbelasting rentelasten    

3.1a Voorziening vm. personeel/bestuurders 2.248.301 112.415  

3.1b Rente langlopende geldleningen 30.148.307 917.573  

3.1c Bouwgrondexploitatie in uitvoering 1.208.384 30.210  

3.1d Reserve onderwijshuisvesting 3.392.390 169.619  

 Reserve vervanging kantoormeubilair 300000 15.000  

3.1e Rente kortlopend (geldmarkt)  84.193  

    -1.329.010 

     

4 Te verantwoorden interne rentebaten   1.490.189 
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Leningportefeuille 

De leningportefeuille van de Gemeente Maarssen is van evenwichtige opbouw en bestond bij aanvang van het 

begrotingsjaar 2010 uit vijf – laagrentende – langlopende geldleningen.  

In verband met oplopende liquiditeitentekorten zijn er in de loop van het begrotingsjaar 2010 twee nieuwe 

langlopende geldleningen aangetrokken.  

 

De hoofdsom van de opgenomen geldleningen per 1 januari 2010 bedroeg €  22.903.352,--. 

 

Restant hoofdsom per 1 januari 2010     €  15.273.307,-- 

Opgenomen langlopende geldleningen in 2010    €  15.000.000,-- 

Aflossing opgenomen geldlening januari 2010 (halfjaar coupon)         -/- €       125.000,--  

Restant hoofdsom per 31 december 2010      €  30.148.307,-- 

 

De rentelasten voortvloeiend uit de leningportefeuille over het begrotingsjaar 2010 belopen een bedrag  

€  823.476,00 (transitoirisch toegerekend tot €  917.573,00). 

 
Risicobeheer 

Risicobeheer betreft het uitoefenen van activiteiten, gericht op het voorkomen en beheersen van (financiële) 

risico’s.  

 

Kasgeldlimiet 

De rente onzekerheid (renterisico) voor kortlopende geldleningen wordt ingekaderd door de “kasgeldlimiet”. De 

limiet geeft de grens aan waarmee tijdelijke liquiditeitentekorten gefinancierd mogen en kunnen worden met 

kortlopende geldleningen en wordt uitgedrukt in een percentage van 8,5% berekend over het begrotingstotaal. 

Voor het begrotingsjaar 2010 werd de kasgeldlimiet berekend op €  5,4 miljoen.  

 

Bij aanvang én in december van het begrotingsjaar 2010 dreigde de kasgeldlimiet substantieel  overschreden te 

worden als gevolg waarvan er in beide gevallen een langlopende geldlening (kapitaalmarkt) worden 

aangetrokken. 

 

Renterisiconorm 
Het renterisico op de vaste schuld wordt in de Wet FIDO ingekaderd door de renterisiconorm. De renterisiconorm 

omvat het beheersen van risico’s welke voortvloeien uit de mogelijkheid dat toekomstige rentelasten van het 

vreemd vermogen hoger zijn als waarmee rekening was gehouden. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen 

bij renteherziening of herfinanciering van eerder aangegane langlopende geldleningen. 

De renterisiconorm verplicht gemeenten spreiding aan te brengen in de leningportefeuille. 

 

De renterisiconorm wordt uitgedrukt in een percentage van 20% over de vaste schuld (zie leningportefeuille).  

 

Onverlet het feit dat de gemeente Maarssen in het begrotingsjaar 2010 voor € 15,0 miljoen aan vreemd vermogen 

heeft moeten aantrekken (twee geldleningen op de kapitaalmarkt), is geopereerd binnen de kaders van de 

renterisiconorm.  
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Berekening renterisiconorm op de vaste schuld
(31 december 2010) 

  Bedragen x 1.000 

Berekening renterisico op de vaste schuld 2010 2011 2012 2013 2014 

1a Renteherziening op de vaste schuld o/g 225 0 202 0 0

1b Renteherziening op de vaste schuld u/g 0 0 0 0 0

2 Netto renteherziening op de vaste schuld (1a - 1b) 225 0 202 0 0

3a Nieuw aangetrokken vaste schuld o/g 1500 0 0 0 0

3b Nieuw verstrekte lange geldleningen u/g 0 0 0 0 0

4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a – 3b) 1500 0 0 0 0

5 Betaalde aflossing 1215 1856 1872 1889 1737

6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 1215 0 0 0 0

7 Renterisico op de vaste schuld (2 + 6) 1440 0 202 0 0

              

Berekening renterisiconorm           

8 Stand van de vaste schuld per 1 januari 16363 30148 28293 26421 24532

9 Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% 20%

10 Renterisiconorm 3273 6273 5658 5284 4906

              

Toetst renterisiconorm           

10 Renterisiconorm 3273 6030 5658 5284 4906

7 Renterisico op de vaste schuld 1440 0 202 0 0

11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10 - 7) 1833 6030 5456 5284 4906

 

Kredietrisico 

Het kredietrisico (debiteurenrisico) betreft het risico op een waardedaling van de vordering ten gevolge van het 

niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit.  

Lopende het begrotingsjaar 2010 is slechts beperkt sprake geweest van een situatie waarbij tijdelijk overtollige 

liquide middelen konden worden belegd. Tijdelijk overtollig liquide middelen werden telkenmale belegd in 

vastrentende producten met hoofdsomgarantie op de geldmarkt bij een tegenpartij met een “AAA – rating”.  

 

Intern liquiditeitsrisico 

De actualiteit én continuïteit van met name de (financiële) interne informatievoorziening over geplande betaal– of 

ontvangstmomenten is in het begrotingsjaar 2010 ten opzichte van voorgaande jaren verder verbetert hetgeen de 

betrouwbaarheid van de liquiditeitenprognose ten goede is gekomen.  

De (financiële) informatie over toekomstige uitvoering–  oplever– of aanbestedingsmomenten bleef ook in het 

begrotingsjaar 2010 punt van aandacht.   
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Bedrijfsvoering 

 
Inleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de besturing en de beheersing van, het toezicht op en de verantwoording 

over de bedrijfsvoering binnen de gemeentelijke organisatie (op basis van een bedrijfsvoeringfilosofie). De 

bedrijfsvoering betreft onder andere personeel en organisatie, informatisering en automatisering, financieel 

beheer en facilitaire dienstverlening. Een goede inrichting van de bedrijfsvoering zorgt voor het doelmatig, 

doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van de programma’s uit de begroting. 

 

Wat willen we bereiken? 

  Om een goed inzicht te krijgen in de door te voeren verbeteringen op het gebied van de bedrijfsvoering is in 

2009  aan de hand van het INK-model een grondige analyse gemaakt van alle processen. De belangrijkste 

conclusies uit de analyse waren: 

• de gemeente is nog te weinig in control bij financiële en juridische processen, waardoor een goedkeurende 

verklaring door de accountant niet zeker is; 

• de relatie tussen staf en lijn is onhelder; 

• de bedrijfsvoering is nog onvoldoende in staat om tijdig aan toekomstige opgaven rondom ICT en 

dienstverlening te voldoen; 

• er is teveel verloop onder medewerkers en er worden teveel externen ingehuurd; 

• de P&C cyclus is onvoldoende effectief, er is te weinig (strategische) concernsturing. 

De herinrichting van de bedrijfsvoering diende ten minste deze structurele problematiek op te lossen. 

 

Uitgaande van de bovengenoemde analyse waren voor 2010 de volgende doelen geformuleerd:  

- starten met een nieuwe organisatie –en managementstructuur binnen de bedrijfsvoering (voorjaar 2010);  

- verbetering van de sturing op concernniveau;  

- het doorontwikkelen van de HRM - en de financiële functie, in vervolg op de projecten “de basis op orde” 

(P&O) en “verbetering van de financiële functie”;  

- het inrichten van de informatiemanagementfunctie, de ICT beheerorganisatie en het programmamanagement, 

zodanig dat de gemeente haar toekomstige dienstverleningsopgave kan uitvoeren;  

- terugbrengen van het aantal externen, invullen van vacatures, het opbouwen van nieuwe teams.  

 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Om deze doelen te kunnen realiseren zouden in 2010 de volgende activiteiten op worden gepakt: 

- evalueren loongebouw:  

1. om het aantal vacatures terug te brengen en daardoor het aantal externen te verminderen, is een goed 

loongebouw basisvoorwaarde. In 2010 zal daarom het functie- en loongebouw worden geëvalueerd en 

aanpassingen worden geïmplementeerd. Verder wordt een leeftijdsbewust personeelsbeleid 

geïmplementeerd. In 2010 zal gericht op het voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften en de 

arbonormen geïnvesteerd worden in het Gemeentelijk Administratiekantoor;  

- actualiseren arbeidsmarktcommunicatie om vacatures succesvol in te kunnen vullen;  
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- speerpunten doorontwikkeling HRM-functie: borging P&O werkprocessen, doorontwikkeling 

personeelsinformatiesysteem en managementinformatie, versterken adviesfunctie P&O-adviseurs en het 

versterken van de (strategische) beleidsfunctie van P&O;  

- pilots “behandeling burgerbrieven” en “aangaan verplichtingen en verwerking van facturen” met het 

Document Management Systeem (DMS); 

- betere borging informatievoorziening en de bijbehorende organisatie; 

- opstellen van een informatiebeleidsplan; 

- inrichten programmamanagement en verbeteren afstemming met informatiemanagement; 

- opstarten projecten op het gebied van gebouwenmanagement (overdracht beheer gemeenschappelijke 

complexen, opstellen integraal huisvestingsplan Maarssenbroek) en gebouwenbeheer (opstellen en 

actualiseren meerjaren-onderhoudplannen, uitbesteding gebouwenbeheer, inrichten administratieve 

organisatie). De gemeente concentreert zich in het gebouwenbeheer op het onderhoud van die 

gemeentegebouwen en welzijnsaccommodaties waarvan zij het beheer tot haar kerntaken moet rekenen. 

Om die reden zullen in de loop van 2010 en verdere jaren - rekening houdend met het economisch tij - die 

eigendommen worden afgestoten die niet tot de kerntaken van de gemeente behoren. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Personeel en organisatie 

Activiteiten die opgenomen zijn in de programmabegroting werden opgepakt in het licht van de herindeling. De 

meeste onderwerpen hebben een plek gekregen binnen diverse werkgroepen en subwerkgroepen. Het gaat hier 

om onderwerpen als evaluatie en aanpassingen van het functie- en loongebouw, leeftijdsbewust 

personeelsbeleid, actualiseren arbeidsmarktcommunicatie en her doorontwikkelen van de HRM- en de financiële 

functie.  

 

Uitgangspunt bij het herindelingsproces is geweest dat zoveel mogelijk vaste medewerkers van de productgroep 

P&O betrokken zijn bij de verschillende deelprojecten die in het kader van dat proces werden uitgevoerd. 

Voorbeelden van dergelijke deelprojecten zijn; harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, ontwikkelen van 

detailstructuur en functieprofielen, organiseren van het plaatsingsproces, maken van een sociaal statuut, 

ontwikkelen van een hoofdstructuur etc.  

 

Mede vanwege de vacaturestop die begin 2010 werd afgekondigd, nam het aantal personeelsmutaties sterk af. 

Samen met het feit dat er geen nieuwe beleidsinitiatieven voor de gemeente Maarssen werden opgestart viel het 

reguliere P&O werk voor een belangrijk deel stil. 

  

Informatisering en automatisering (I&A) 

De I&A organisatie is eind 2009 / begin 2010 versterkt met een aantal informatiebeheerders, met name voor het 

beheer van BAG (adressen en gebouwen), GBA (personen) en geografische informatie. Daarnaast is het beheer 

van gemeentebrede applicaties gecentraliseerd binnen het I&A team. Dit heeft geleid tot meer structuur, 

professionalisering en beheersbaarheid. 

Na de implementatie van de nieuwe hard- en software (Office 2007, Oracle 10, key-applicaties, etc.) is het 

“systeembeheer op afstand” ingevoerd.  

 

Geplande grootschalige nieuwe ontwikkelingen of projecten binnen Maarssen (nieuwe website, implementatie 

Document Management Systeem, etc.) zijn niet gestart of gelet op de herindeling stop gezet dan wel in de 

voorbereidingen van de herindeling betrokken. 
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Verschillende audits/inventarisaties hebben plaatsgevonden en daaruit is  geconcludeerd dat de automatisering 

van Maarssen een goede basis is voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. 

 

Gebouwenmanagement 

Voor wat betreft gebouwenbeheer is het opstellen en actualiseren van de meerjaren-onderhoudplannen van de 

Maarssense gebouwenvoorraad voor het grootste gedeelte afgerond. De doorloop naar 2011 kan worden 

gecombineerd met eenzelfde actie maar dan voor wat betreft de gebouwenvoorraad van de voormalige 

gemeenten Breukelen en Loenen. De overige geplande projecten zijn niet opgepakt als gevolg van de 

herindeling.  

Inmiddels is de brugwachterwoning in Oud-Zuilen verkocht. De voorgenomen verkoop van de twee andere 

brugwachterwoningen en die van het Economisch College is gelet op de herindeling opgeschort.  

 

De overdracht van het beheer van de gemeenschappelijke complexen vindt plaats nadat de verbouwing van die 

complexen is afgerond.  Het opstellen van een integraal huisvestingsplan Maarssenbroek is in verband met de 

herindeling opgeschoven naar 2011, zo mogelijk wordt dit projectonderdeel ondergebracht in het majeure project 

“Toekomstvisie Maarssenbroek”. 
 

De voorgenomen investering in het Gemeentelijk Administratiekantoor en Goudestein, die gericht zijn op het 

voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften en de arbonormen, zijn voor het grootste deel conform planning en 

binnen budget uitgevoerd. Een klein gedeelte, met name de herinrichting van het personeelsrestaurant, wordt in 

de loop van 2011 afgerond omdat dit in verband met de herindeling tijdelijk in gebruik was voor aanpassingen in 

de ICT-infrastructuur.  
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Verbonden partijen 

 
INLEIDING 

De paragraaf Verbonden partijen handelt over samenwerkingsvormen van de gemeente met andere partijen 

waarmee een financiële én bestuurlijke relatie wordt onderhouden. 

Het gaat hierbij specifiek om de combinatie van financiële én bestuurlijke inbreng. Dit betreft dus niet alleen 

deelnemingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, maar om alle denkbare privaatrechtelijke 

samenwerkingsvormen, zoals stichtingen, vennootschappen en verenigingen. 

 

De verschillen in privaatrechtelijke constructies leidt tot diversiteit in financiële constructies, waarbij te denken valt 

aan aandelen, leningen, subsidies en garanties. Een gemeentelijke participatie in de privaatrechtelijke constructie 

kan leiden tot substantiële financiële risico’s. Ingeval van faillissement of anderszins ontstaat het risico dat 

bedragen door een derde partij op de gemeente verhaald worden.  

 

De samenwerkingsvormen kennen bestuursorganen (aandeelhouder- en ledenvergaderingen, raad van bestuur, 

enz.) die voor een concreet omschreven doel beleid moeten uitvoeren. In feite mandateert de gemeente de 

verbonden partij die zelf eindverantwoordelijk is voor realisatie van het beoogde doel.  

Het beoogde doel moet aansluiten op de uitvoering van doelstellingen, opgenomen in de onderhavige 

programmabegroting. Hierbij moet worden aangegeven op welke wijze de geformuleerde doelstelling past in de 

gemeentelijke taak het publiek belang te dienen.  

Overigens is er bij tal van programma’s sprake van vormen van intergemeentelijke samenwerking.  

 

In het verlengde van de juridische kwaliteitszorg die wordt voorgestaan, past bijzondere aandacht voor een aantal 

aspecten welke voortvloeien uit de diverse samenwerkingsconstructies: 

• kwaliteitszorg rond de juridische regeling op basis waarvan de samenwerking moet plaatsvinden; 

• zorg voor de “liaison - functie” tussen met name de organisatie en bestuursorganen van het 

samenwerkingsverband en die van de gemeente; 

• bewaking dat doelstellingen en taakuitoefening van het samenwerkingsverband blijven aansluiten op en zich 

verdragen met de verantwoordelijkheden die de gemeente draagt ten aanzien van die doelstellingen en haar 

gemeentelijke taak het publiek belang te dienen. 

 

Ingeval er sprake is van alleen maar financiële risico´s, valt dat niet onder deze paragraaf maar onder de 

paragraaf “Weerstandsvermogen”.  

 

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN 
Onderstaand treft u een overzicht van de verbonden partijen waarmee de Gemeente Maarssen een 

samenwerkingsverband is aangegaan. Per verbonden partij wordt het volgende vermeld: 

• Naam en vestigingsplaats van de verbonden partij; 

• Samenwerkingsvorm; 

• Het openbaar belang/doelstelling; 

• Het bestuurlijk belang; 

• Het financieel beslag; 
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• Het eigen en vreemd vermogen. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves, aandelenkapitaal en 

exploitatieresultaat. Het vreemd vermogen bestaat uit de voorzieningen en de langlopende geldleningen. 

• Beleidsvoornemens (voor zover bekend en/ of aangegeven). 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 

 

1. Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

Gevestigd te: Utrecht. 

 

Samenwerkingsvorm 

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden is een gemeenschappelijke regeling waarin de provincie Utrecht en de 

volgende gemeente participeren: De Bilt, Houten, Lopik, Maarssen, Utrecht, Woerden, Nieuwegein en IJsselstein. 

 

Openbaar belang 

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden behartigt de belangen van openluchtrecreatie, natuur en landschap 

buiten de bebouwde kom. Het recreatieschap voorziet in met name de basisvoorzieningen, dat wil zeggen 

eenvoudige, openbare en gratis toegankelijke recreatieve voorzieningen als fiets- en wandelpaden, zwemplassen 

en picknickplaatsen. 

 

Bestuurlijk belang 

In het dagelijks bestuur van het recreatieschap wordt de Gemeente Maarssen vertegenwoordigd door de 

portefeuillehouder Sport en Recreatie en in het algemeen bestuur door de portefeuillehouder Sport en Recreatie 

én een raadslid. 

 

Financieel belang 

Aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt jaarlijks een bijdrage op basis van inwoneraantal verstrekt.  

 

In de begroting 2010 werd er voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden een bedrag opgenomen van  

€ 136.233,00. Op declaratiebasis en bij wijze van voorschot is een bedrag betaald € 136.232,50.  

 

In 2010 werd de gemeentelijke bijdrage over 2009 definitief vastgesteld. Op basis hiervan werd er aan de 

Gemeente Maarssen een bedrag werd gerestitueerd van € 503,46. 

 

Eigen– en vreemd vermogen. 

Stand van het eigen- en vreemd vermogen van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden per ultimo 2010: 

Eigen vermogen   € 5.533.300,00 

Vreemd vermogen  € 2.813.900,00 

 

2. Welstand en Monumenten Midden Nederland. 
Gevestigd te: Bunnik. 

 

Samenwerkingsvorm 

In de gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland wordt geparticipeerd 24 

gemeenten uit de provincie Utrecht. 
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Openbaar belang 

Doelstelling van Welstand en Monumenten Midden Nederland betreft het in stand houden van het bouwkundig–, 

landschappelijk– en stedeschoon.  

In het verlengde hiervan adviseert de gemeenschappelijke regeling in het kader van de woningwet over bouw-, 

herbouw- en verbouwplannen. Ieder afzonderlijk zijn de deelnemende gemeenten eind verantwoordelijk voor het 

uiteindelijk gevoerde beleid. 

 

Bestuurlijk belang 

De Gemeente Maarssen is in het dagelijks bestuur van Welstand en Monumenten Midden Nederland 

vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Bouw- en Woningtoezicht. 

 

Financieel belang. 

Met Welstand en Monumenten Midden Nederland wordt per bouwplan afgerekend.  

In de begroting 2010 is een bedrag geraamd van € 29.698,00.  

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat financiële toerekening van de bijdrage aan de Welstand en 

Monumenten Midden Nederland – gestaffeld – wordt berekend naar de bouwkosten en doorberekend aan de 

(bouw)aanvrager.  

 

Aan Welstand en Monumenten Midden Nederland werd in 2010 betaald een bedrag van € 46.126,53 waarin 

begrepen € 3.057,18 zijnde de advieskosten ten behoeve van gemeentelijke monumenten.  

  

Eigen– en vreemd vermogen 

Vooralsnog is het financieel jaarverslag 2010 van Welstand en Monumenten Midden Nederland (nog) niet 

beschikbaar als gevolg waarvan onderstaand is uitgegaan van de stand van het eigen- en vreemd vermogen per 

ultimo 2009. 

Eigen vermogen   €  508.617,00 

Vreemd vermogen  €  282.701,00 

 

3. Regionale Milieudienst Noord West Utrecht. 

Gevestigd te: Breukelen. 

 

Samenwerkingsvorm 

In de gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst Noord West Utrecht participeren acht gemeenten. 

 

Openbaar belang 

De Regionale Milieudienst Noord West Utrecht levert een bijdrage aan het realiseren van een veilige, gezonde en 

duurzame leefomgeving en stimuleert milieuvriendelijk handelen en gedrag door burgers, bedrijven en 

overheden.  

Daarnaast ondersteunt en adviseert de gemeenschappelijke regeling gemeenten bij de uitvoering van 

milieutaken, de ontwikkeling van milieubeleid en is actief op het gebied van natuur– en milieueducatie. De 

gemeenten zelf zijn eindverantwoordelijk. 

 

Bestuurlijk belang 

De Gemeente Maarssen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de portefeuillehouder 

Milieuzaken. 
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Financieel belang 

De financiële bijdrage aan de Regionale Milieudienst Noord West Utrecht is gebaseerd op de inkoop van uren, 

diensten en producten.  

 

In de begroting 2010 werd er ten behoeve van de Regionale Milieudienst Noord West Utrecht een bedrag 

geraamd van € 658.221,00. Op basis van periodieke bevoorschotting werd aan de Regionale Milieudienst Noord 

West Utrecht een bedrag betaald van € 819.680,35.  

 

De gemeentelijke bijdragen over 2009 en 2010 zijn inmiddels definitief vastgesteld en werd er een bedrag € 

22.885,74 van de Regionale Milieudienst Noord West Utrecht terugontvangen, te weten: over 2009 een bedrag 

van € 10.479,57 en over 2010 een bedrag van € 12.406,17. 

 

Eigen– en vreemd vermogen 

Het financieel jaarverslag 2010 van de Regionale Milieudienst Noord West Utrecht is vooralsnog niet beschikbaar 

in welk verband onderstaand is uitgegaan van het eigen- en vreemd vermogen per ultimo 2009: 

Eigen vermogen  €  558.273,00 

Vreemd vermogen €  241.782,00 

 

4. Bestuur Regio Utrecht (BRU). 

Gevestigd te: Utrecht. 

 

Samenwerkingsvorm 

Het Bestuur Regio Utrecht is een samenwerkingsverband van negen gemeenten in de regio Utrecht. De 

gemeenten Bunnik, De Bilt, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen en Zeist vormen  

samen het gebied van het Bestuur Regio Utrecht. 

 

Openbaar belang 

De gemeenschappelijke regeling Bestuur Regio Utrecht streeft naar een verbetering van de bereikbaarheid, 

leefbaarheid en economische ontwikkeling van de deelnemende gemeenten. 

 

Bestuurlijk belang 

In het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt de Gemeente Maarssen vertegenwoordigd 

door twee leden uit het college van burgemeester en wethouders plus één raadslid. De burgemeester van de 

Gemeente Maarssen heeft zitting in het dagelijks bestuur van het Bestuur Regio Utrecht. 

 

Financieel belang. 

De financiële bijdrage aan het Bestuur Regio Utrecht wordt berekend naar rato van het aantal inwoners en 

wooneenheden en is ondergebracht bij verschillende (begroting)programma’s.  

 

In de begroting 2010 is een bedrag opgenomen van €  209.243,00.  

De financiële bijdragen aan het Bestuur Regio Utrecht lopende het begrotingsjaar 2010 belopen een bedrag van 

€  214.498,00.  

 

In de loop van het jaar 2010 werd de gemeentelijke bijdrage over 2009 vastgesteld op basis waarvan er aan de 

Gemeente Maarssen een bedrag van € 4.004,00 werd terugontvangen. 
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Eigen– en vreemd vermogen 

Vooralsnog is het financieel jaarverslag 2010 van het Bestuur Regio Utrecht (nog) niet beschikbaar. In dit verband 

is onderstaand uitgegaan van het eigen- en vreemd vermogen per ultimo 2009: 

Eigen vermogen  €  14.150.959,00 

Vreemd vermogen €  18.551.312,00 

 

5. Streekarchivariaat Vecht en Venen. 

Gevestigd te: Breukelen. 

 

Samenwerkingsvorm 

Het Streekarchivariaat Vecht en Venen is een gemeenschappelijke regeling waarin zes gemeenten 

vertegenwoordigd zijn. 

 

Openbaar belang 

Het Streekarchivariaat Vecht en Venen is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord. 

Foto’s, kaarten, prenten, krantenknipsels en audiovisuele materialen die betrekking hebben op de geschiedenis 

van de participerende gemeenten worden verzameld en bewaard.  

 

Bestuurlijk belang 

De burgemeester is lid van de archiefcommissie. 

 

Financieel belang. 

In de begroting 2010 is er aan het Streekarchivariaat Vecht en Venen een bedrag geraamd van  

€ 153.595,00. Op voorschotbasis werd een bedrag van € 166.536,29 betaalbaar gesteld.  

 

Eigen– en vreemd vermogen 

Vooralsnog is er nog inzicht in de stand van het eigen- en vreemd vermogen per ultimo 2010. 

 
6. Afvalverwijdering Utrecht. 

Gevestigd te: Soest. 

 

Samenwerkingsvorm 

In de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht wordt geparticipeerd door 29 gemeenten én de 

provincie Utrecht. 

 

Openbaar belang 

Het tegen minimale kosten op doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze voorzien in de 

behoefte van verwerking van afval dat door de gemeente(n) ter uitvoering van de publieke taak wordt ingezameld. 

 

Bestuurlijk belang 

In het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht wordt de Gemeente 

Maarssen vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Milieu waarbij voor ieder vertegenwoordigend lid een 

plaatsvervanger is benoemd. 
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Financieel belang 

Periodiek vindt bevoorschotting plaats aan de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht. De kosten 

van overslag, transport en verwerking van huishoudelijk afval en andere categorieën van afvalstoffen worden één 

op één doorberekend, waarna de definitieve kosten op basis van nacalculatie vastgesteld en afgerekend worden. 

 

In de begroting 2010 is er ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling een bedrag geraamd van €  

1.934.596,00.  

Op basis van periodieke bevoorschotting werd € 1.873.787,00 betaalbaar gesteld terwijl er over 2008 

(nacalculatie) aan de Gemeente Maarssen een bedrag van € 52.787,21 terugbetaald werd. 

 

Eigen– en vreemd vermogen 

Vooralsnog is de stand van het eigen- en vreemd vermogen per ultimo 2010 niet beschikbaar. 

 

7. Sociaal Werkvoorzieningschap (PAUW bedrijven). 

Gevestigd te: Breukelen. 

 

Samenwerkingsvorm 

Het Sociaal Werkvoorzieningschap PAUW bedrijven is een gemeenschappelijke regeling waarin, naast de 

Gemeente Maarssen, door nog acht andere gemeenten geparticipeerd wordt. 

 

Openbaar belang 

PAUW bedrijven voert namens de deelnemende gemeenten wettelijke taken uit welke zijn gericht op het 

aanbieden van aangepast werk aan andersvaliden en verstandelijk gehandicapten. 

 

Bestuurlijk belang 

In het dagelijks bestuur van PAUW bedrijven wordt de Gemeente Maarssen vertegenwoordigd door de 

portefeuillehouder Sociale Zaken. 

 

Financieel belang 

In de begroting 2010 werd ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling PAUW bedrijven een bedrag 

geraamd van € 3.375.480,00. Op basis van periodieke bevoorschotting werd in 2010 aan de gemeenschappelijke 

regeling PAUW bedrijven een bedrag betaald van € 3.475.914,00.  

 

Eigen– en vreemd vermogen 

Vooralsnog is het financieel jaarverslag 2010 van PAUW bedrijven niet beschikbaar.  

 

8. GGD Midden Nederland. 

Gevestigd te: Zeist. 

 

Samenwerkingsvorm 

De GGD Midden Nederland is een gemeenschappelijke regeling waarin 21 gemeenten participeren. 

 

Openbaar belang 

De activiteiten van de GGD vinden hun basis in de Wet Collectieve Preventie Gezondheid.  

De doelstelling is drieledig: 
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 Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de burger in het werkgebied door onderzoek, 

voorlichting, advies en interventies; 

 Het bieden van zorg of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit uit een oogpunt 

van openbaar belang noodzakelijk is; 

 Het verlenen van alle overige diensten die ten doel hebben een bijdrage te leveren aan de gezondheid van 

individuen of groepen van individuen.  

 

De GGD zet zich in om geformuleerde doelstellingen te bereiken, op eigen kracht of in professionele 

samenwerking met andere instellingen. Behalve de wettelijk verplichte taken is het de deelnemende gemeenten 

mogelijk facultatieve taken af te nemen. 

 

Bestuurlijk belang 

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland bestaat uit één 

afgevaardigde per gemeente uit de regio. De Gemeente Maarssen is vertegenwoordigd door de 

portefeuillehouder Sociale Zaken. 

 

Financieel belang 

In de begroting 2010 is voor afname van de wettelijk verplichte taken voor de gemeenschappelijke regeling GGD 

Midden Nederland een bedrag geraamd van € 489.485,00.  

 

Op basis van periodieke bevoorschotting werd € 478.469,35 betaald..  

Naast de wettelijke taken zijn er in het begrotingsjaar 2010 diverse facultatieve taken ingekocht zoals inspecties 

van kindercentra, logopedie, gezonde school en digitaal dossier. Hiermee was een bedrag gemoeid van 

 €180.075,00.  

 

De gemeentelijke bijdrage aan de GGD Midden Nederland over 2010 bedraagt in totaal € 658.544,32. 

 

Eigen– en vreemd vermogen 

Vooralsnog is het financieel jaarverslag 2010 van de GGD Midden Nederland niet beschikbaar.  

 

9. Veiligheidsregio Utrecht.  
Gevestigd te: Utrecht. 

 

Samenwerkingsvorm 

In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt door 29 gemeenten in de provincie 

Utrecht geparticipeerd. 
 

Openbaar belang 

De Veiligheidsregio Utrecht stelt zich ten doel: het verhogen van het veiligheidsniveau op het gebied van 

rampenbestrijding, crisisbeheersing en uitvoering van de wettelijk opgedragen (brandweer)taken. 

 

Bestuurlijk belang 

In het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht is de Gemeente Maarssen vertegenwoordigd door de 

burgemeester. 
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Financieel belang 

Ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht is in de begroting 2010 een bedrag 

opgenomen van € 272.297,00. In 2010 heeft de Gemeente Maarssen de brandweerzorg overgedragen aan de 

VRU als gevolg waarvan de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht substantieel 

gestegen is tot € 1.875.152,00. 

 

Eigen– en vreemd vermogen 

Vooralsnog is het financieel jaarverslag van de Veiligheidsregio Utrecht niet beschikbaar.  

 

10. Samenwerking Utrecht-West (SUW). 

Gevestigd te: De Ronde Venen. 

 

Samenwerkingsvorm 

De Samenwerking Utrecht West (SUW) is een gemeenschappelijke regeling waarin negen gemeenten 

deelnemen. De gemeenschappelijke regeling werd per 31 december 2010 weer opgeheven. 

 

Openbaar belang 

De deelnemende gemeenten ontwikkelen samen beleid op het gebied van:  

• Veiligheid en Bestuur; 

• Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Strategie; 

• Sociale Zekerheid, Zorg en Welzijn; 

• Bedrijfsvoering. 

Het samenwerkingsgebied vindt plaats op basis van een projectmatige structuur.  

 

Bestuurlijk belang. 

Op de taakvelden waarop de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Utrecht West zich richt zijn de 

gemeenten op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd door de respectievelijke portefeuillehouders. 

 

Financieel belang 

In de begroting 2010 is er ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Utrecht West een 

bedrag geraamd van € 30.115,00 terwijl er een voorschotbijdrage betaalbaar werd gesteld van € 27.700,00.  

Voor afname van facultatieve diensten werd er aan de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Utrecht West 

een bedrag betaald van € 16.102,00. 

 

DEELNEMINGEN 

 

11. Vitens BV (vm. N.V. Hydron Midden-Nederland) 

Gevestigd te: Zwolle 

 

Samenwerkingsvorm 

Deelneming. 

 

Openbaar belang 

Vitens N.V. is in het jaar 2006 gefuseerd met onder andere Hydron Midden Nederland.  
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Met inachtneming van milieu– en omgevingsaspecten behoren winning, productie en levering van (drink)water 

aan particulieren en bedrijven tot de kernactiviteiten van Vitens N.V. 

 

Bestuurlijk belang 

De Gemeente Maarssen is mede aandeelhouder van Vitens N.V. 

De aandeelhouders hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. De 

raad van commissarissen houdt toezicht. 

 

Financieel belang 

De gemeente Maarssen participeert in het aandelenkapitaal van Vitens N.V. De 149 voormalig WMN aandelen 

zijn omgezet naar 36.069 aandelen Vitens. 

Naar rato van het aantal in het bezit zijnde aandelen wordt jaarlijks dividend uitgekeerd. Voor het jaar 2009 werd 

in het begrotingsjaar 2010 een dividend ontvangen van € 89.532,06. 

 

Vitens N.V. heeft de verplichting een uitkering aan de aandeelhouders van het voormalig NV Hydron Midden 

Nederland te doen (na de fusie is de verplichting tot uitkering onder algemene titel overgegaan op Vitens N.V.). In 

verband hiermee ontvangt de gemeente Maarssen in 15 jaarlijks gelijke termijn een achtergestelde geldlening in 

contanten.  

In het begrotingsjaar 2010 werd Vitens ontvangen een bedrag van € 52.402,17 (rente € 19.902,17 en aflossing 

 €32.500,00). De restant hoofdsom van de achtergestelde lening beloopt ten gunste van de gemeente Maarssen 

een bedrag van € 356.186,00 exclusief rente.  

 

12. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 

Gevestigd te: Den Haag. 

 

Samenwerkingsvorm 

Deelneming/Vennootschap. 

 

Openbaar belang 

De vennootschap heeft als doelstelling: het uitoefening van het bankierschap ten dienste van overheid en 

instellingen van maatschappelijk belang. Met een gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de NV Bank 

Nederlandse Gemeenten bij aan minimalisering van de kosten voor maatschappelijke voorzieningen voor de 

burger. 

 

Financieel belang 

De bank is een structuurvennootschap.  

Het rijk is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een 

waterschap.  

 

De Gemeente Maarssen participeert in het aandelenkapitaal van de NV Bank Nederlandse Gemeenten en is in 

het bezit van 15.600 aandelen. Hierop wordt door de bank jaarlijks een dividend uitgekeerd. Voor de Gemeente 

Maarssen bedroeg de dividend uitkering voor 2010 € 38.844,00. 
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Grondbeleid 

Inleiding 

Om ruimtelijke ontwikkelingen in goede banen te kunnen leiden, is het van belang om een heldere en eenduidige 

visie te hebben op het te voeren grondbeleid. Grondbeleid is de interventie van de overheid op de grondmarkt. 

Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bevorderd en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen kunnen 

tegengegaan worden. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van ruimtelijke plannen of het verlenen van 

planologische toestemmingen. Met het toestaan of juist tegengaan van bepaalde functies en grondgebruik, 

worden de gebruiksmogelijkheden van de grond beïnvloed. Tevens kunnen met grondbeleid gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden, zoals woningbouw & beeldkwaliteit. Binnen de gemeente Maarssen 

wordt gestreefd naar de volgende differentiatie van woningen op nieuwbouwlocaties (zie raadsbesluit van 

december 2006): 

 

• 25% sociale huur; 

• 10% sociale koop; 

• 30% middensegment; 

• 35% vrije sector. 

 

Het gemeentelijk grondbeleid is gericht op de markt waar grond wordt gekocht, verkocht, geëxploiteerd en 

ontwikkeld. Het omvat zaken als verwerving van grond, voorkeursrecht gemeenten, onteigening, de 

grondexploitatie en kostenverhaal. Deze onderwerpen worden in de nota grondbeleid behandeld. De doelstelling 

van de nota grondbeleid is het geven van een algemeen beleidskader waaraan ruimtelijke ontwikkelingen binnen 

bestemmingsplannen kunnen worden getoetst. Om de kaders van het te voeren beleid aan te geven heeft de 

gemeente Maarssen op 6 oktober 2008 de Nota Grondbeleid vastgesteld.  In de Nota grondbeleid komen 

aspecten als kostenverhaal, fonds bovenwijks, de nieuwe grondexploitatiewet en de te kiezen rol van de 

gemeente aan de orde. Hierdoor kan de gemeente Maarssen in de toekomst, in voorkomende gevallen tot een 

juiste keuze komen. 

 

In deze paragraaf komen de hoofdlijnen van het  grondbeleid aan de orde en wordt een visie gegeven op het 

grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen, zoals opgenomen in het programmaplan. Via het 

grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van bepaalde beleidsvoornemens worden gegeven. 

Gezien het grote financiële belang van het grondbeleid is een overzicht van het grondbeleid daarom van groot 

belang voor de raad. 
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Visie en het beleid van de gemeente Maarssen 

Actieve grondpolitiek wordt in beginsel afgewezen. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente, indien de 

noodzaak hiervoor is aangetoond, strategische posities door aankoop innemen of eigendom zelf realiseren. In de 

Nota Grondbeleid is een beslismodel grondbeleid en samenwerkingsmodellen opgenomen, op grond waarvan 

een afgewogen keuze gemaakt kan worden voor een type grondbeleid (actief, faciliterend of sturend) en een 

samenwerkingsmodel (traditioneel, concessie, joint venture, bouwclaim, private zelfrealisatie). 

 

In het kader van het op te stellen regionaal structuurplan is door het Bestuur Regio Utrecht (BRU) de vraag 

gesteld te participeren in een actief grondbeleid (regionaal grondbeleid). De gemeente Maarssen heeft daarop 

afwijzend gereageerd. 

 

Het eigen grondbezit van de gemeente Maarssen, met uitzondering van de openbare ruimte (wegen, 

plantsoenen, parken, parkeerplaatsen en dergelijke) is zeer beperkt en kan het beste worden aangeduid als 

snippergroen. Indien aanwonenden van dit snippergroen een verzoek indienen bij de gemeente om deze grond te 

kunnen verwerven kan daar in de meeste gevallen positief op worden gereageerd. 

 

Dit betekent dat potentiële ontwikkelingslocaties binnen het grondgebied van de gemeente Maarssen door 

particulieren of projectontwikkelaars die de grond in eigendom hebben, worden geïnitieerd. De gemeente 

Maarssen heeft daarbij meestal een faciliterende rol. Indien een project past binnen het (toekomstige) 

gemeentelijke ruimtelijk ordeningsbeleid zal de gemeente Maarssen in beginsel positief reageren. Deze projecten 

zullen voor de gemeente Maarssen (in beginsel) geen opbrengst genereren. 

Stand van zaken complexen (op hoofdlijnen) 2010 

We maken hierbij onderscheid tussen: 

• Complexen in exploitatie 

• Complexen niet in exploitatie 

 
Complexen in exploitatie 

DSM (Op Buuren) 

In 2010 is gestart met de  uitvoering van het landschapspark Op-Buurenpark. De bouwvergunning voor de 

langzaamverkeersbrug over de Vecht is aangevraagd. Met de aanleg van de rotonde op de 

Sweserengseweg/Sportparkweg is een aanvang genomen. In 2010 zijn 152 woningen opgeleverd. Gezien de 

economische crisis, verloopt de woningverkoop redelijk tot goed alleen de verkoop van de appartementen loopt 

bij een aantal complexen trager dan verwacht. De bouwkavels zijn, op een enkele na, verkocht. Zoals bekend ligt 

het financiële risico van de  ontwikkeling van Op Buuren bij de ontwikkelaar. De gemeente loopt derhalve geen 

risico’s 

Met het oog op het voorzichtigheidsprincipe en de economische crisis wordt een tussentijdse winstneming 

ontraden. De exploitatie wordt naar verwachting in 2013 afgesloten. Dan zal ook een definitieve bestemming 

worden gegeven aan het eindsaldo.  

 

Scholten (de Kwekerij) 

In november 2010 heeft de raad ingestemd met het bestemmingsplan de Kwekerij. In een eerder stadium had het 

college van burgemeester en wethouders (januari 2010) al een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de 

ontwikkelaar over de ontwikkeling van de locatie. Op basis van het vastgestelde bestemmingsplan de Kwekerij is 
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de verwachting dat de ontwikkelaar op korte termijn zal starten met de ontwikkeling van de locatie. In de 

afgesloten samenwerkingsovereenkomst zijn de voorwaarden voor de ontwikkeling van de Kwekerij vastgelegd. 

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de ontwikkelaar de (gemeentelijke) kosten voor zijn 

rekening neemt.  

 
Stationsweg Noord 

Gesprekken met de ontwikkelaar zijn vastgelopen. Hierdoor stagneert het project. Desondanks blijft dit gebied 

een geschikte ontwikkellocatie. De gemeente Maarssen stelt alles in het werk om deze locatie ontwikkeld te 

krijgen. 

 

Financiële recapitulatie complexen in exploitatie 
 

Complex Boekwaarde per 

31-12-2010 

Verwacht 

eindresultaat 

Afsluiting per 

DSM (Op Buuren) -€ 1.197.114 -€ 212.919 31 december 2013 

Scholten (de Kwekerij) € 58.427 -€   40.862 31 december 2013 

Stationsweg Noord € 39.597 € 5.761 31 december 2013 

 
 
Complexen niet in exploitatie 

De Karavaan 

De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met Portaal en de provincie Utrecht.  Eind 2010 wordt de laatste 

hand gelegd aan de aan- en verkoopovereenkomst. Met het opstellen van het bestemmingsplan is een aanvang 

genomen. Afstemming van het plan vindt plaats, op basis van het door het college van burgemeester en 

wethouders opgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten, met een klankbordgroep bestaande uit ondermeer 

buurtbewoners. De ontwikkeling behelst de bouw van 65 sociale huurappartementen, 9 grondgebonden 

seniorenwoningen (koop) een kinderdagverblijf en (onder voorbehoud) een zorgkruispunt. Uitgangspunt is dat 

met de feitelijke ontwikkeling in 2012 een aanvang wordt genomen. Met Portaal is een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld, deze is nog niet door het college van burgemeester en wethouders 

vastgesteld.. De provincie Utrecht (aanjaagteam) heeft een deel van de te maken kosten (projectleider) vergoed. 

Voor de ontwikkeling heeft de provincie Utrecht tevens subsidie verleend, tot een bedrag van  

€ 750.000 in het kader van het fonds SWB 

 

Het Kwadrant 

Op 16 februari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de startnotitie. De studie 

over de ontwikkeling van de locatie vindt, naast de ontwikkelaar en de gemeente, plaats met de provincie Utrecht. 

De huidige bestemming van de locatie is  kantoren (25.000 m2). Gelet op het feit dat de kantorenmarkt is 

ingestort heeft de ontwikkelaar aan de gemeente gevraagd medewerking te willen verlenen voor het wijzigen van 

de bestemming in wonen. De studie en onderzoeken naar de mogelijkheden van het terrein zijn nagenoeg 

afgerond. Aan het college van burgemeester en wethouders zal worden gevraagd om in te stemmen met het 

uitgebreide plan van aanpak.    
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Financiële recapitulatie complexen niet in exploitatie 

 

Complex Geactiveerde kosten t/m 
31 december 2009 

De Karavaan -€  123.784,79  

Totaal   - €  123.784,79  

Risico’s 

Als gevolg van de huidige economische situatie, is het voor ontwikkelaars moeilijk kredieten aan te trekken, 

waardoor ontwikkelingen stagneerden. Ook de situatie op de huizenmarkt heeft invloed op initiatieven. 
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De programmarekening 
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1. Analyse van het resultaat 
 

1.1 Resultaat 
De jaarrekening sluit na dotaties en onttrekkingen aan reserves met een nadelig saldo van € 63.985. 

In het resultaat na bestemming is de laatste informatie verwerkt met betrekking tot de Algemene Uitkering 

gemeentefonds. 

 

1.2 Overzicht per programma 
Onderstaand treft u een overzicht aan van het rekeningresultaat per programma, eveneens na dotaties en 

onttrekkingen aan reserves. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de middelen 

(wat heeft het gekost) bij de individuele programma’s. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 2010 2010 2010
Begroting J Jaarrekening Saldo

1   Leefbaarheid 9.856.706               9.969.613               112.907-                  
2   Veiligheid 894.674                  857.171                  37.503                    
3   Brandw eer 2.779.003               2.509.889               269.114                  
4   Handhaving 312.035                  182.532                  129.503                  
5   Dienstverlening 1.998.850               1.905.345               93.505                    
6   Vertrouw en 1.761.959               2.107.801               345.842-                  
7   Sociale zaken en w erkgelegenheid 3.703.388               3.502.545               200.843                  
8   Wet Maatschappelijke Ondersteuning 7.340.087               7.003.521               336.566                  
9   Jeugdbeleid, onderw ijs en kinderopvang 5.377.823               5.195.817               182.006                  

10 Minderhedenbeleid 162.352                  111.046                  51.306                    
11 Sport en recreatie 2.830.637               2.874.446               43.809-                    
12 Maarssen Promotie en cultuur 389.018                  423.522                  34.504-                    
13 Ruimtelijke ordening en bescherming landschap 569.575                  643.791                  74.216-                    
14 Betaalbaar w onen en volkshuisvesting 506.894                  463.565                  43.329                    
15 Dorpscentrum e.a. ruimtelijke ontw ikkelingen 205.965                  157.989                  47.976                    
16 Natuur en milieu 148.192                  99.656-                    247.848                  
17 Bestuur, algemene zaken en regionale samenw erking 2.405.739               2.408.701               2.962-                      
18 Personeel en organisatie (kostenplaatsen) 281.700-                  48.700-                    233.000-                  

Algemene dekkingsmiddelen 40.961.197-             40.104.953-             856.244-                  
Totaal (nadelig) -                         63.985                  63.985-                  
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2. Analyse van de begrotingsafwijkingen 

 

2.1 Overzicht begrotingsafwijkingen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat van baten en lasten 2010 Rekening Begroting primitief

2009 2010
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

1   Leefbaarheid 11.816.921             1.310.581-               10.506.340             9.710.200               52.494-                    9.657.706               
2   Veiligheid 751.046                  43.429-                    707.617                  865.671                  38.497-                    827.174                  
3   Brandw eer 2.732.197               199.670-                  2.532.527               2.898.841               111.838-                  2.787.003               
4   Handhaving 436.103                  15.937-                    420.166                  356.735                  -                         356.735                  
5   Dienstverlening 2.904.777               992.561-                  1.912.216               2.770.822               911.472-                  1.859.350               
6   Vertrouw en 3.342.652               160-                         3.342.492               1.771.959               -                         1.771.959               
7   Sociale zaken en w erkgelegenheid 12.050.935             9.068.009-               2.982.926               12.225.513             9.384.281-               2.841.232               
8   Wet Maatschappelijke Ondersteuning 8.197.804               1.028.603-               7.169.201               8.017.862 1.169.921-               6.847.941               
9   Jeugdbeleid, onderw ijs en kinderopvang 6.486.255               1.669.815-               4.816.440               6.365.014               1.190.232-               5.174.782               

10 Minderhedenbeleid 361.965                  220.572-                  141.393                  311.307                  187.199-                  124.108                  
11 Sport en recreatie 3.960.218               825.137-                  3.135.082               2.952.613               684.527-                  2.268.086               
12 Maarssen Promotie en cultuur 416.023                  52.295-                    363.729                  375.258                  52.836-                    322.422                  
13 Ruimtelijke ordening en bescherming landschap 2.846.681               1.505.641-               1.341.040               2.927.237               1.094.662-               1.832.575               
14 Betaalbaar w onen en volkshuisvesting 586.944                  594.261-                  7.316-                      598.243                  155.349-                  442.894                  
15 Dorpscentrum e.a. ruimtelijke ontw ikkelingen 916.506                  582.033-                  334.473                  1.192.827               1.049.862-               142.965                  
16 Natuur en milieu 8.577.901               6.107.241-               2.470.659               6.867.896               6.500.089-               367.807                  
17 Bestuur, algemene zaken en regionale samenw erking 2.421.392               1.964-                      2.419.429               2.207.851               2.112-                      2.205.739               
18 Personeel en organisatie 26.739.615             26.739.615-             -                         24.781.320             24.781.320-             -                         

95.545.935             50.957.523-             44.588.412             87.197.169             47.366.691-             39.830.478             
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering -                         31.810.367-             31.810.367-             -                         31.475.590-             31.475.590-             
Dividend -                         124.919-                  124.919-                  -                         132.404-                  132.404-                  
Saldo f inancieringsfunctie 25.066                    1.819.252-               1.794.186-               23.442                    1.656.006-               1.632.564-               
Lokale heffingen 1.200.388               7.816.544-               6.616.156-               1.295.718               7.870.555-               6.574.837-               
Saldo kostenplaatsen 1.398.194               -                         1.398.194               86.757                    -                         86.757                    
Overige algemene dekkingsmiddelen 216.088-                  614.584-                  830.672-                  1.083.359               134.196-                  949.163                  
Onvoorzien -                         -                         -                         -                         -                         -                         

2.407.561               42.185.666-             39.778.105-             2.489.276               41.268.751-             38.779.475-             
Resultaat voor bestemming 97.953.496             93.143.189-             4.810.307               89.686.445             88.635.442-             1.051.003               

M utatie reserves
1   Leefbaarheid -                         374.000-                  374.000-                  -                         -                         -                         
8   Wet Maatschappelijke Ondersteuning 6.724                      25.000-                    18.276-                    6.758                      -                         6.758                      
9   Jeugdbeleid, onderw ijs en kinderopvang 405.558                  274.613-                  130.945                  78.664                    17.556-                    61.108                    

10 Minderhedenbeleid 2.420                      -                         2.420                      2.432                      -                         2.432                      
11 Sport en recreatie 61.171                    132.152-                  70.981-                    61.477                    -                         61.477                    
12 Maarssen Promotie en cultuur 6.263                      -                         6.263                      6.294                      -                         6.294                      
13 Ruimtelijke ordening en bescherming landschap -                         310.553-                  310.553-                  -                         200.000-                  200.000-                  
14 Betaalbaar w onen en volkshuisvesting 450.000                  -                         450.000                  -                         -                         -                         
16 Natuur en milieu 13.163                    2.462.775-               2.449.612-               -                         235.040-                  235.040-                  
18 Personeel en organisatie 100.000                  361.425-                  261.425-                  -                         -                         -                         

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 3.435.017               5.350.104-               1.915.088-               303.609                  1.057.641-               754.032-                  
4.480.316               9.290.622-               4.810.307-               459.234                  1.510.237-               1.051.003-               

Resultaat na bestemming 102.433.811           102.433.811-           -                         90.145.679             90.145.679-             -                         
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2.2 Analyse van de begrotingsafwijkingen 
Voor een uitgebreide toelichting op de afwijkingen van de realisaties ten opzichte van de begroting (na wijziging) 

verwijzen wij u naar de toelichting op de middelen bij de individuele programma’s. 

  

Begroting na wijziging Rekening Saldo

2010 2010 2010
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

10.102.200             222.494-                  9.879.706               10.434.769             446.142-                  9.988.628               332.569-                  223.648                  108.922-                  
933.171                  38.497-                    894.674                  908.372                  51.201-                    857.171                  24.799                    12.704                    37.503                    

2.890.841               111.838-                  2.779.003               4.042.619               1.532.729-               2.509.889               1.151.778-               1.420.891               269.114                  
312.035                  -                         312.035                  254.432                  71.900-                    182.532                  57.603                    71.900                    129.503                  

2.889.322               890.472-                  1.998.850               2.854.054               948.709-                  1.905.345               35.268                    58.237                    93.505                    
1.761.959               -                         1.761.959               2.107.801               -                         2.107.801               345.842-                  -                         345.842-                  

13.080.669             9.377.281-               3.703.388               12.781.050             9.278.504-               3.502.545               299.619                  98.777-                    200.843                  
8.692.250               1.144.921-               7.547.329               8.318.586               1.217.211-               7.101.375               373.664                  72.290                    445.954                  
6.875.402               1.559.495-               5.315.907               6.237.358               1.231.638-               5.005.719               638.044                  327.857-                  310.188                  

389.119                  229.199-                  159.920                  586.376                  477.762-                  108.614                  197.257-                  248.563                  51.306                    
3.211.687               742.527-                  2.469.160               3.284.084               771.115-                  2.512.969               72.397-                    28.588                    43.809-                    

440.560                  52.836-                    387.724                  555.718                  133.490-                  422.228                  115.158-                  80.654                    34.504-                    
2.840.892               2.015.662-               825.230                  2.770.658               1.946.885-               823.773                  70.234                    68.777-                    1.457                      

841.243                  198.349-                  642.894                  778.903                  298.120-                  480.783                  62.340                    99.771                    162.111                  
1.255.827               1.049.862-               205.965                  1.295.729               1.137.741-               157.989                  39.902-                    87.879                    47.976                    
6.953.321               6.570.089-               383.232                  6.677.630               6.648.810-               28.820                    275.691                  78.721                    354.412                  
2.407.851               2.112-                      2.405.739               2.410.464               1.762-                      2.408.701               2.613-                      350-                         2.962-                      

33.548.367             33.548.367-             -                         35.940.883             35.940.883-             -                         2.392.516-               2.392.516               -                         
99.426.716             57.754.001-             41.672.715             102.239.485           62.134.601-             40.104.883             2.812.769-               4.380.600               1.567.832               

-                         31.731.090-             31.731.090-             -                         31.268.496-             31.268.496-             -                         462.594-                  462.594-                  
-                         132.404-                  132.404-                  -                         128.427-                  128.427-                  -                         3.977-                      3.977-                      

23.442                    1.844.006-               1.820.564-               23.441                    1.694.724-               1.671.283-               1                             149.282-                  149.281-                  
1.295.718               8.200.555-               6.904.837-               1.229.324               8.237.628-               7.008.305-               66.394                    37.073                    103.468                  
2.463.346               34.196-                    2.429.150               2.949.677               -                         2.949.677               486.331-                  34.196-                    520.527-                  

242.194                  100.000-                  142.194                  75.740                    87.531-                    11.792-                    166.454                  12.469-                    153.986                  
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

4.024.700               42.042.251-             38.017.551-             4.278.182               41.416.808-             37.138.626-             253.482-                  625.443-                  878.925-                  
103.451.416           99.796.252-             3.655.164               106.517.666           103.551.409-           2.966.258               3.066.250-               3.755.157               688.906                  

-                         23.000-                    23.000-                    -                         19.015-                    19.015-                    -                         3.985-                      3.985-                      
6.758                      214.000-                  207.242-                  6.758                      104.612-                  97.854-                    -                         109.388-                  109.388-                  

102.664                  40.748-                    61.916                    190.097                  -                         190.097                  87.433-                    40.748-                    128.181-                  
2.432                      -                         2.432                      2.432                      -                         2.432                      -                         -                         -                         

361.477                  -                         361.477                  361.477                  -                         361.477                  -                         -                         -                         
6.294                      5.000-                      1.294                      6.294                      5.000-                      1.294                      -                         -                         -                         

-                         255.655-                  255.655-                  -                         179.982-                  179.982-                  -                         75.673-                    75.673-                    
-                         136.000-                  136.000-                  103.782                  121.000-                  17.218-                    103.782-                  15.000-                    118.782-                  
-                         235.040-                  235.040-                  97.094                    225.570-                  128.477-                  97.094-                    9.470-                      106.563-                  
-                         281.700-                  281.700-                  -                         48.700-                    48.700-                    -                         233.000-                  233.000-                  

308.609                  3.252.255-               2.943.646-               314.619                  3.280.947-               2.966.328-               6.010-                      28.692                    22.682                    
788.234                  4.443.398-               3.655.164-               1.082.553               3.984.826-               2.902.273-               294.319-                  458.572-                  752.891-                  

104.239.650           104.239.650-           -                         107.600.220           107.536.235-           63.985                    3.360.570-               3.296.585               63.985-                    
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3. Overzicht van reserves en voorzieningen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo
1-1-2010 31-12-2010

Algemene reserve
Algemene reserve 8.901.147€  108.782€              2.413.218€        6.596.711€        

Totaal Algemene reserve 8.901.147€  108.782€              2.413.218€        6.596.711€        

Bestemmingsreserves
Beheerplan riolering 2.157.596€  97.094€                -€                         2.254.689€        

Afwikkeling incidentele kosten Bisonsport -€                   300.000€              300.000€            

Totaal Bestemmingsreserves 2.157.596€  397.094€              -€                         2.554.689€        

Overige bestemmingsreserves
Integrale Veiligheid 176.679€      -€                           -€                         176.679€            

Gemeentelijk monumentenbeleid 110.494€      -€                           73.200€             37.294€              

Uitvoering raadsprogramma 2002-2006 214.000€      -€                           104.612€           109.388€            

Vervanging geluidsscherm A2 2.762.168€  -€                           225.570€           2.536.598€        

Bouwleges 285.000€      -€                           138.226€           146.774€            

Juridische Kwaliteitszorg (JKZ) 10.000€        -€                           -€                         10.000€              

Onderhoud gemeentelijke gebouwen 260.456€      125.000€              -€                         385.456€            

Organisatieontwikkeling 1.209.645€  -€                           1.000.000€        209.645€            

Welzijnsaccommodaties 255.108€      57.021€                -€                         312.129€            

Bisonsport 1.132€          61.477€                -€                         62.609€              

Onderwijshuisvesting 3.392.390€  265.781€              -€                         3.658.171€        

Gemeenschappelijk Complexen 260.985€      52.399€                -€                         313.384€            

Vervanging kantoormeubilair 300.000€      15.000€                30.000€             285.000€            

Totaal Overige bestemmingsreserves 9.238.057€  576.678€              1.571.608€        8.243.126€        

Voorzieningen
Voormalig bestuurders en personeel 616.135€      162.478€              408.613€           370.000€            

Pensioenen wethouders 1.632.166€  292.649€              -€                         1.924.815€        

Afwikkeling exploitatie MBL 524.225€      551.539€              609.123€           466.641€            

Exploitatie Stationsweg-Noord 54.000€        -€                           -€                         54.000€              

Groot onderhoud wegen -€                   1.195.741€          866.989€           328.752€            

Totaal Voorzieningen 2.826.526€  2.202.407€          1.884.725€        3.144.208€        
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4. Post onvoorzien 

 

4.1 Overzicht post onvoorzien 
 

Beginsaldo 103.000       
Besluit d.d. Aanwending Bedrag

21-6-2010 Dekking kosten aanleg 50 parkeerplaatsen t.b.v. O.S.M. Fazantenkamp 103.000          

Eindsaldo -                   
 

 

4.2 Toelichting 
De post onvoorzien is volledig aangewend.  
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5. Topinkomens 

 

Sinds 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van 

kracht. Dit betekent dat elke instelling - die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd - informatie over 

'topinkomens' jaarlijks moet publiceren. Het gaat hierbij om het belastbaar jaarloon per individuele 

functionaris van wie dit jaarloon hoger is dan dat van de minister. De publicatie vindt plaats op basis van 

functienaam. Jaarlijks wordt het gemiddeld belastbaar jaarloon van de minister vastgesteld in een ministeriële 

regeling. Op basis van artikel 28 BBV is een gemeente verplicht informatie op te nemen in de toelichting op de 

jaarrekening met betrekking tot de WOPT. 

 

In 2010 is er in de gemeente Maarsen geen functionaris in dienst geweest met een belastbaar jaarloon dat hoger 

was dan het normbedrag (€ 193.000). 
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6. De balans en toelichting 
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ACTIVA

Vaste activa 60.612.226 57.201.235
Immateriële vaste activa 126.396 24.660
a. Sluiten geldl.en saldo agio en disagio
b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling 126.396 24.660

Materiële vaste activa 59.155.426 55.889.815
a. Investeringen met een economisch nut 46.588.832 44.902.614
b. Inv. in openbare ruimte met maatsch.nut 12.566.594 10.987.201

Financiële vaste activa 1.330.404 1.286.760
a. Kapitaalverstrekkingen: 75.141 75.141
- deelnemingen 75.141 75.141
- gemeenschappelijke regelingen
- overige verbonden partijen

b. Leningen: 1.250.583 1.202.260
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen
- overige verbonden partijen 1.250.583 1.202.260

c. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd 
d. Overige uitz.met een eigen rentetypische looptijd 
e. Bijdragen aan activa in eigendom aan derden 4.679 4.679 9.359 9.359

Vlottende activa 13.313.709 6.786.385

Voorraden -1.171.997 -1.208.384
a. Grond- en hulpstoffen: -110.082
- niet in exploitatie genomen bouwgronden -110.082
- grond- en hulpstoffen
b. Onderhanden werk -1.061.914 -1.208.384
c. Gereed product en handelsgoederen
d. Vooruitbetalingen

Uitz.met rentetypische looptijd < 1 jaar 8.069.980 7.064.759
a. Vorderingen op openbare lichamen 6.194.814 5.671.882
b. Verstrekte kasgeldleningen
c. Rekening-courantverhoudingen
d. Overige vorderingen 1.875.166 1.392.877
e. Overige uitzettingen

Liquide middelen
Kas-, bank- en girosaldi

Overlopende activa 6.415.726 930.009
Overlopende activa 6.415.726 930.009

Totaal 73.925.935 63.987.620

2010 2009
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PASSIVA

Vaste passiva 50.623.057 39.486.833
Eigen vermogen 17.330.542 20.296.799
a. Reserves 17.394.527 20.583.416
- algemene reserve 6.596.711 9.187.764
- bestemmingsreserves 2.554.689 2.157.596
- overige bestemmingsreserves 8.243.126 9.238.057

b. Nog te bestemmen resultaat -63.985 -286.616

Voorzieningen 3.144.208 2.826.526
Voorzieningen 3.144.208 2.826.526

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 30.148.307 16.363.507
a. Obligatieleningen

b. Onderhandse leningen 30.148.307 16.363.507
- binnenlandse pensioenfondsen en verz.instellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 30.148.307 16.363.507
- binnenlandse bedrijven
- overige binnenlandse sectoren
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken enz.
c. Door derden belegde gelden
d. Waarborgsommen

Vlottende passiva 23.302.878 24.500.787

Netto vlottende schulden < 1 jaar 16.062.683 15.512.003
a. Kasgeldleningen 7.000.000 4.000.000
b. Bank- en girosaldi 1.849.229 3.723.912
c. Overige schulden 7.213.454 7.788.091

Overlopende passiva 7.240.195 8.988.784
Specifieke uitkeringen Rijk 4.217.707 4.175.631
Overlopende passiva 3.022.488 4.813.154

Totaal 73.925.935 63.987.620

Buiten de Balanstellingen:
Borgstelling WSW (achtervang Maarssen) 117.213.422  129.575.946  
Garantstellingen (100% risico Maarssen) 1.953.681      2.054.064      

   119.167.103    131.630.010 

2010 2009
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Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 
 

1. Activa 
 

Vaste activa 
 

1.1 Immateriële vaste activa 

Het betreft kosten, verbonden aan het sluiten van geldleningen en kosten van onderzoek en ontwikkeling ten 

behoeve van een bepaald actief (artikel 34 BBV). 

 

Wijze van afschrijving: 

De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 17 van de beheersverordening (verordening artikel 212 van de 

gemeentewet) en wordt hier toegelicht. De afschrijvingstermijn voor kosten, verbonden aan het sluiten van 

geldleningen en (dis)agio, loopt parallel aan de looptijd van de geldlening. 

 

Op de kosten van ontwikkeling ten behoeve van een bepaald materieel actief, de zogenaamde 

voorbereidingskosten, wordt in beginsel niet afgeschreven. Het gehele bedrag zal worden beschouwd als 

onderdeel van de verkrijgingprijs van materiële activa. De afschrijvingstermijn van het geactiveerde materiële 

actief is geldend voor het totale bedrag. Onderzoekskosten in de vorm van de samenstelling van een plan worden 

in beginsel direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Wanneer onderzoekskosten toch 

worden geactiveerd, wordt daar bij de kredietverstrekking specifiek door de raad toe besloten. 

De maximale afschrijvingstermijn is 5 jaar. 

 

1.2 Materiële vaste activa 

Het betreft investeringen met een meerjarig economisch nut en investeringen met een meerjarig maatschappelijk 

nut (artikel 35 BBV). 

 

1.2.1 Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft 

de verkrijgingprijs of historische kostprijs, verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De 

verkrijgingprijs of historische kostprijs wordt volgens de uitgangpunten van het BBV bruto geactiveerd. Dit 

betekent, dat verkregen subsidies, bijdragen of onttrekkingen aan bestemmingsreserves geen deel uitmaken van 

de verkrijgingprijs of historische kostprijs, maar over de gehele looptijd (lineair) worden gecorrigeerd op de 

berekende (afschrijvings-) lasten. Activa met een meerjarig economisch nut komen, conform het BBV, niet in 

aanmerking voor extra afschrijving. Alle gewaardeerde activa zijn daadwerkelijk aanwezig. 

 

1.2.2 Activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden in deze gemeente alleen in 

uitzonderingsgevallen geactiveerd. Deze uitzonderingsgevallen betreffen: 

• Eerste aanleg van wegen met de hierbij behorende civiele kunstwerken, niet opgenomen in 

grondexploitaties; 

• Eerste aanleg of vervanging van grote wegen- en waterbouwkundige werken, zoals een viaduct of een 

brug, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting; 

• Omvangrijke wegen- en waterbouwkundige reconstructies in het kader van een wijkverbetering of 

verkeersdoorstroming. 
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Waardering vindt plaats tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingprijs of historische kostprijs, 

verminderd met de al vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto verkrijgingprijs of 

historische kostprijs. Indien mogelijk, worden activa met een meerjarig maatschappelijk nut zo snel mogelijk 

afgeschreven. Alle overige investeringen in activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden meegenomen 

in de beheersprogramma’s. 

 

Wijze van afschrijving: 

De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 9 van de beheersverordening (verordening artikel 212 van de 

gemeentewet) en wordt hier toegelicht. De afschrijving is in principe lineair tenzij de raad voor een andere wijze 

van afschrijving heeft gekozen. 

 

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

Omschrijving Afschrijvingstermijn

Activa met een economisch nut 

Gronden van activa met een meerjarig economisch nut Geen afschrijving 

Gebouwen:  

- Woonruimten 40 jaar 

- Onderwijsinstellingen 40 tot 60 jaar, afhankelijk van de gebruiksduur 

- Noodlokalen 15 jaar 

- Verbouwing 20-25 jaar 

- Gemeentekantoor 50 jaar 

- Overige 40 jaar 

Installaties 15 jaar 

Inventaris en Meubilair 10 tot 20 jaar, afhankelijk van de gebruiksduur 

Voertuigen, gereedschappen en overig materiaal 

5 tot 10 jaar, naar gangbare ervaringsnormen of 

voorgeschreven normen over de gebruiksduur en 

wordt bij de aanschaf bepaald 

Activa met maatschappelijk nut in de openbare ruimte

- Wegen (wegdek, bermen, talud en wegmeubilair) 15 jaar 

- Wegreconstructies (wegdek, bermen, talud en 

wegmeubilair) 
15 jaar 

- Rotondes 15 jaar 

- Verkeerslichtinstallaties en Openbare verlichting 15 jaar 

- Bruggen, viaducten en overige grotere kunstwerken 20 jaar 

- Rioleringswerken 15 tot 50 jaar, afhankelijk van de gebruiksduur 

Overige materiële vaste activa 

- Investeringen onderwijs 40 jaar 

- Speelvoorzieningen 20 jaar 

- Containers 12 jaar 

- Software 3-5 jaar 

- Overige 10-15 jaar 

 

Bij vervreemding van het activum, wordt de restant boekwaarde ineens afgeschreven ten laste van de rekening 

van baten en lasten. 



169 
 

1.3 Financiële activa 

Onder financiële activa vallen de kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) 

met een looptijd langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. 

De waardering is tegen nominale waarde (verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere 

terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het 

verschil in één keer als een last genomen in de rekening van baten en lasten. 

 

 

Vlottende activa 
 

1.4 Voorraden (artikel 38) 

Nog niet in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met de 

toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met de gerealiseerde verkopen. 

De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de verkrijgingprijs, vermeerderd met de vervaardigingkosten, 

verminderd met de opbrengsten wegens gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks)subsidies. 

 

1.5 Uitzettingen, looptijd korter dan een jaar (artikel 39) 

Vorderingen: 

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde met inachtneming van een aftrek voor oninbaarheid. 

Waardering van de oude vorderingen heeft plaatsgevonden volgens de hierna genoemde criteria: 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar (2010)” voor 100% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar - 1 (2009)” voor      75% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar - 2 (2008)” voor      50% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar - 3 (2007)” voor      25% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar - 4 of ouder” voor     0% 

 

1.6 Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

1.7 Overlopende activa 

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op 2011, 

maar al in 2010 zijn voldaan, nog te ontvangen bedragen voor 2010 en overige overlopende activa. 
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2. Passiva 
 

Vaste Passiva 
 

2.1 Eigen vermogen 
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene en bestemmingsreserves, alsmede het saldo van de 

rekening van baten en lasten. De reserves worden onderscheiden naar: 

• de algemene reserve; 

• bestemmingsreserves, die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan 

derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden; 

• overige bestemmingsreserves. 

 

2.2 Voorzieningen 

Onder de voorzieningen zijn opgenomen de, op het moment van opstellen van de jaarrekening, voorzienbare 

verplichtingen, verliezen en of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. 

Voorzieningen m.b.t. personele verplichtingen zijn opgenomen tegen contante waarde. 

 

Voorzieningen worden gevormd wegens: 

• verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs in te 

schatten; 

• op de balansdatum bestaande risico's van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan 

de omvang redelijkerwijs is te schatten; 

• kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn 

oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening 

strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 

 

2.3 Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 

Onder de langlopende schulden worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke looptijd van één  jaar of 

langer. Opgenomen is het oorspronkelijke geleende bedrag minus de aflossingen. 

 

 

Vlottende passiva 
 

2.4 Vlottende schulden < 1 jaar 

De kortlopende schulden waarvan de looptijd niet langer dan 1 jaar bedraagt, zijn gewaardeerd tegen de 

werkelijke waarde. 

 

2.5 Overlopende passiva 

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op 2011, 

maar al in 2010 zijn ontvangen, nog te betalen bedragen voor 2010 en overige overlopende passiva. Vanaf 2008 

maken de specifieke uitkeringen Rijk ook onderdeel hiervan uit. 
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3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 
 
Onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten wordt verstaan: 

• borg- en garantstellingen die door de gemeente zijn afgegeven aan derden; 

• huur- en leaseverplichtingen, eveneens jegens derden; 

• overige verplichtingen en rechten. 

 
 

Grondslagen voor resultaatbepaling 
 

De jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat baten en lasten, ongeacht of 

ze tot betaling of ontvangst hebben geleid, worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Indirecte kosten worden geboekt op een aantal kostenplaatsen en 

interne producten via een kostenverdeelstaat verbijzonderd naar de kostendragers. Dit gebeurt deels via 

tijdschrijven van het personeel en deels via andere verdeelsleutels die vooraf zijn vastgesteld bij het opmaken 

van de begroting van het betreffende boekjaar. 

 

Met betrekking tot het resultaat van de grondexploitaties is de volgende winstbepaling vastgesteld: 

• Van alle bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties wordt naast de boekwaarde (saldo van gemaakte 

kosten en gerealiseerde opbrengsten) ook een berekening gemaakt van de nog te maken kosten en nog 

te realiseren opbrengsten; 

• De gemeenteraad besluit tot (tussentijdse) winstneming. 

 

 

Grondslagen balans en gemeentelijke herindeling 
De hiervoor opgenomen balans voldoet aan de voorschriften uit het BBV en de in de vorige alinea opgenomen 

algemene grondslagen. Deze voorschriften en grondslagen zijn gericht op een juiste en getrouwe waardering van 

de in de balans 2010 opgenomen activa en passiva. 

 

De in de jaarrekening 2010 opgenomen balans geeft de waardering weer per 31 december 2010. Deze balans 

wordt ingebracht in de balans van Stichtse Vecht. Per 1 januari 2011 zijn er echter nieuwe verplichtingen en 

vorderingen ontstaan die voortkomen uit de gemeentelijke herindeling. Niet alle nieuwe verplichtingen en 

vorderingen zijn op dit moment al in beeld gebracht. 
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Toelichting op de Balans 
 

1. Activa 
 

Vaste activa    
 

1.1 Immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa 31 december 2010 31 december 2009

A. Sluiten geldleningen en saldo agio en disagio €                                  -  €                                  - 
B. Kosten van onderzoek en ontwikkeling  €                      126.396  €                        24.660 
Saldo €                      126.396  €                        24.660  

 

B. Specificatie van het verloop van de activa 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling Bedrag
Boekwaarde 01-01-2010 24.660€                         
Vermeerderingen in dienstjaar 110.204€                       
Verminderingen in dienstjaar -€                                   
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen 110.204€                       
Afwaarderingen in dienstjaar -€                                   
Afschrijvingen in dienstjaar 8.468-€                           
Saldo 31-12-2010 126.396€                      
 

De vermeerderingen en verminderingen betreffen de volgende investeringen: 

Investering Vermeerdering Vermindering

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Opstellen verbreed GRP 83.003€                         
Opstellen onderzoeken/plannen riolering 18.687€                         
Herberekenen vuilemissie OZ 8.514€                           
Totaal 110.204€                       -€                                   

Totaal 110.204€                      -€                                  

 
1.2 Materiële vaste activa  

Materiële vaste activa 31 december 2010 31 december 2009

A. Investeringen met economisch nut €                 46.588.832  €                 44.902.614 
B. Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut  €                 12.566.594  €                 10.987.201 
Saldo €                 59.155.426  €                 55.889.815 

 

A. Specificatie van de investeringen met economisch nut: 

31 december 2010 31 december 2009
Materiële vaste activa
Gronden en terreinen 5.584.743€                    5.584.743€                    
Woonruimten 1.051€                           1.262€                           
Bedrijfsgebouwen 28.469.144€                  26.906.315€                  
Grond/weg/waterbouwkundige werken 10.746.841€                  10.366.753€                  
Vervoermiddelen -€                                   687.628€                       
Machines, apparaten en installaties 91.119€                         222.036€                       
Overige materiële vaste activa 1.695.934€                    1.133.877€                    
Saldo 46.588.832€                 44.902.614,08€             
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Specificatie van het verloop van de activa: 

Gronden en terreinen Bedrag
Boekwaarde 01-01-2010 5.584.743€                    
Vermeerderingen in dienstjaar -€                                  
Verminderingen in dienstjaar -€                                  
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen -€                                  
Afwaarderingen in dienstjaar -€                                  
Afschrijvingen in dienstjaar -€                                  
Saldo 31-12-2010 5.584.743€                    
 

Woonruimten Bedrag
Boekwaarde 01-01-2010 1.262€                           
Vermeerderingen in dienstjaar -€                                   
Verminderingen in dienstjaar -€                                   
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen -€                                   
Afwaarderingen in dienstjaar -€                                   
Afschrijvingen in dienstjaar 210-€                              
Saldo 31-12-2010 1.051€                          
 

Bedrijfsgebouwen Bedrag
Boekwaarde 1-1-2010 26.906.315€                  
Vermeerderingen in dienstjaar 2.741.776€                    
Verminderingen in dienstjaar 100.000-€                       
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen 2.641.776€                    
Afwaarderingen in dienstjaar -€                                   
Afschrijvingen in dienstjaar 1.078.948-€                    
Saldo 31-12-2010 28.469.144€                  
 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Bedrag
Boekwaarde 01-01-2010 10.366.753€                  
Vermeerderingen in dienstjaar 832.877€                       
Verminderingen in dienstjaar 81.348-€                         
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen 751.528€                       
Afwaarderingen in dienstjaar -€                                   
Afschrijvingen in dienstjaar 371.440-€                       
Saldo 31-12-2010 10.746.841€                  
 

Vervoermiddelen Bedrag
Boekwaarde 01-01-2010 687.628€                       
Vermeerderingen in dienstjaar 76.490€                         
Verminderingen in dienstjaar -€                                   
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen 76.490€                         
Afwaarderingen in dienstjaar (overname activa brandweer door VRU) 764.118-€                       
Afschrijvingen in dienstjaar -€                                   
Saldo 31-12-2010 0€                                 
 

Machines, apparaten en installaties Bedrag
Boekwaarde 01-01-2010 222.036€                       
Vermeerderingen in dienstjaar 54.125€                         
Verminderingen in dienstjaar -€                                   
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen 54.125€                         
Afwaarderingen in dienstjaar (overname activa brandweer door VRU) 155.489-€                       
Afschrijvingen in dienstjaar 29.554-€                         
Saldo 31-12-2010 91.119€                        
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Overige materiële vaste activa Bedrag
Boekwaarde 01-01-2010 1.133.877€                    
Vermeerderingen in dienstjaar 661.113€                       
Verminderingen in dienstjaar -€                                   
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen 661.113€                       
Afwaarderingen in het dienstjaar (overname activa brandweer door VRU) 10.700-€                         
Afschrijvingen in dienstjaar 88.356-€                         
Saldo 31-12-2010 1.695.934€                    
 

De vermeerderingen en verminderingen betreffen de volgende investeringen: 

Investering Vermeerdering Vermindering

Gronden en terreinen
-€                              -€                              

Totaal -€                              -€                              

Woonruimten
-€                              -€                              

Totaal -€                              -€                              

Bedrijfsgebouwen
Uitbreiding De Klaroen 23.089€                    
Huisvesting KDV Kwibus 522.776€                  
Verbouwing GAK 2007 646.841€                  
Inrichting gebouwenmanagement 41.897€                    
Voorbereidingskrediet nieuwbouw Bisonsport 1.313.128€               100.000€                  
Vervanging toplaag vloer sportzaal Fazantenkamp 2.256€                      
Vervanging toplaag vloer sportzaal Bloemstede 2.762€                      
Uitv. 8% reg. en renovatie Schoolcompl. Zwanenkamp 1303 62.576€                    
Uitv. 8% reg. en renovatie Schoolcompl. Zwanenkamp 1304 63.875€                    
Uitv. 8% reg. en renovatie Schoolcompl. Zwanenkamp 1305 62.576€                    
Totaal 2.741.776€               100.000€                  

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Uitvoeren rioolinsp/reparaties 13.442€                    
Afkoppelen van verhard oppervlak 11.365€                    73.339€                    
Sanering buitengebied 3.273€                      8.009€                      
Aanleg bergbezinkbassin (BBB) Binnenweg 655.195€                  
Riolering stroomgebied Diependaalseweg 42.987€                    
Renovatie/vervanging hoofdriool 106.616€                  
Totaal 832.877€                  81.348€                    

Vervoermiddelen
Autoladder/hoogwerker incl invent (515) 76.278€                    
Materieelwagen, incl invent (518) 212€                         
Totaal 76.490€                    -€                              

Machines, apparaten en installaties
Persluchtapparatuur (fase 1) 2.403-€                      
Bootkraan Brandweer 16.576€                    
Vervanging/Renovatie gemalen en pompen 5.290€                      
Vervanging brandveiligheidinstallatie scholen 34.662€                    
Totaal 54.125€                    -€                              

Overige Materiële vaste activa
Kernapplicaties, ov appl. en infra. Server 1 482.509€                  
Telefonie, vast, mobiel, bekabeling en LAN/WAN 71.926€                    
Ontwikkeling nieuwe website en intranet 106.678€                  
Totaal 661.113€                  -€                              

Totaal 4.366.381€              181.348€                  
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B. Specificatie van de investeringen met een maatschappelijk nut: 

31 december 2010 31 december 2009
Materiële vaste activa
Grond/weg/waterbouwkundige werken 12.566.594€                  10.987.201€                  
Saldo 12.566.594€                 10.987.201€                  
 

 

Specificatie van het verloop van de activa: 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Bedrag
Boekwaarde 01-01-2010 10.987.201€                  
Vermeerderingen in dienstjaar 2.617.550€                    
Verminderingen in dienstjaar 525.570-€                       
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen 2.091.979€                    
Afwaarderingen in dienstjaar -€                                   
Afschrijvingen in dienstjaar 512.586-€                       
Saldo 31-12-2010 12.566.594€                  
 

De vermeerderingen en verminderingen betreffen de volgende investeringen: 

Investering Vermeerdering Vermindering

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Geluidswerende maatregelen A2 225.570€                       225.570€                       
Rehabilitatiewerkzaamheden beh. plan wegen 2009 198.370€                       
Vervanging houten bruggen 2010 296.814€                       
Rehabilitatie wegen 2010 1.463.218€                    
Opwaarderen busbaan 433.577€                       300.000€                       
Totaal 2.617.550€                    525.570,13€                  

Totaal 2.617.550€                   525.570€                      

 

1.3 Financiële vaste activa 

Financiële vaste activa 31 december 2010 31 december 2009

A. Kapitaalverstrekkingen 75.141€                         75.141€                         
B. Leningen 1.250.583€                    1.202.260€                    
C. Bijdragen aan activa in eigendom van derden €                          4.679  €                          9.359 
Saldo 1.330.404€                   1.286.760€                    

 

A. Specificatie van de kapitaalverstrekkingen:  

Aandelen Aantal  Nominale
waarde 

 Nominale waarde
31-12-2010 

Waterleiding bedrijf Midden-Nederland 149 250,00€               37.250€                         
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 35.395€                         
Premieobligaties Zuid-Holland 1.588€                           
Effecten BNG 1963 4,25% 1 454€                    454€                              
Effecten BNG 1968 6,5% 1 454€                    454€                              
Totaal 75.141€                         
B. Specificatie van de leningen: 

31 december 2010
Leningen
Achtergestelde lening Vitens 361.186€                       
Lening Hervomde Kerk Tienhoven 8.349€                           
Langlopende leningen Sociale Zaken 1.611.410€                    
Voorziening WWB-vorderingen Soc. Zaken 497.995-€                       
Voorziening niet WWB-vorderingen Soc. Zaken 232.367-€                       

881.048€                       
Totaal 1.250.583€                     
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Specificatie van het verloop van de leningen: 

Achtergestelde lening Vitens Bedrag
Boekwaarde 01-01-2010 393.686€                       
Vermeerderingen in dienstjaar -€                                   
Verminderingen in dienstjaar -€                                   
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen -€                                   
Afwaarderingen in dienstjaar -€                                   
Aflossingen in dienstjaar 32.500-€                         
Saldo 31-12-2010 361.186€                        
 

Lening Hervormde Kerk Tienhoven Bedrag
Boekwaarde 01-01-2010 12.524€                         
Vermeerderingen in dienstjaar -€                                  
Verminderingen in dienstjaar -€                                  
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen -€                                  
Afwaarderingen in dienstjaar -€                                  
Aflossingen in dienstjaar 4.175-€                           
Saldo 31-12-2010 8.349€                           
 

Langlopende leningen Sociale Zaken Bedrag
Boekwaarde 01-01-2010 1.380.484€                    
Vermeerderingen in dienstjaar 552.558€                       
Verminderingen in dienstjaar (aflossingen) 321.633-€                       
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen 230.926€                       
Afwaarderingen in dienstjaar -€                                   
Afschrijvingen in dienstjaar -€                                   
Saldo 31-12-2010 1.611.410€                    
 

Voorziening WWB-vorderingen Soc. Zaken Bedrag
Boekwaarde 01-01-2010 352.067-€                       
Vermeerderingen in dienstjaar 185.837-€                       
Verminderingen in dienstjaar (BIV) 39.909€                         
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen 145.928-€                       
Saldo 31-12-2010 497.995-€                      
 

Voorziening niet WWB-vorderingen Soc. Zaken Bedrag
Boekwaarde 01-01-2010 232.367-€                       
Vermeerderingen in dienstjaar -€                                   
Verminderingen in dienstjaar -€                                   
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen -€                                   
Saldo 31-12-2010 232.367-€                      
 

C. Specificatie bijdragen activa in eigendom van derden: 

31 december 2010
Bijdragen aan activa in eigendom van derden:
Buurtverbeterplan Antilopespoor 1e fase 4.679€                           

Totaal 4.679€                           
Specificatie van het verloop van de bijdragen aan activa in eigendom van derden: 

Buurtverbeterplan Antilopespoor 1e fase Bedrag
Boekwaarde 01-01-2010 9.359€                           
Vermeerderingen in dienstjaar -€                                   
Verminderingen in dienstjaar -€                                   
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen -€                                   
Afwaarderingen in dienstjaar -€                                   
Afschrijvingen in dienstjaar 4.680-€                           
Saldo 31-12-2010 4.679€                           
 

 



177 
 

Vlottende activa 
 

1.4 Voorraden 

Voorraden 31 december 2010 31 december 2009

Grond- en hulpstoffen 110.082-€                           -€                                      
Onderhanden werk (Grondexploitatie) 1.061.914-€                        1.208.384-€                        
Gereed product en handelsgoederen -€                                      -€                                      
Vooruitbetalingen -€                                      -€                                      
Saldo 1.171.997-€                       1.208.384-€                        

 

Specificatie Grond- en hulpstoffen: 

Niet in exploitatie genomen 
bouwgronden

 Boekwaarde
01-01-2010 

Lasten Baten  Exploitatie-
overschot 

 Boekwaarde
31-12-2010 

1. De Karavaan 45.404€                80.812€                250.000€              123.785-€              
2. Het Kwadrant -€                          13.703€                13.703€                
Totaal 45.404€                94.514€               250.000€             -€                          110.082-€              
Voor de status van de “Niet in exploitatie genomen bouwgronden” wordt verwezen naar de paragraaf 

“Grondbeleid”. 

 

Specificatie van Onderhanden werk: 

Grondexploitatie  Boekwaarde
01-01-2010 

Lasten Baten  Exploitatie-
overschot 

 Boekwaarde
31-12-2010 

1. DSM terrein 1.342.693-€           232.767€              50.012€                1.159.939-€           
2. Kwekerij Scholten 71.899€                36.528€                50.000€                58.427€                
3. Stationsweg-Noord 17.008€                22.590€                39.597€                
Totaal 1.253.787-€           291.885€             100.012€             -€                          1.061.914-€            
 

De prognose per complex luidt als volgt: 

Grondexploitatie  Boekwaarde
01-01-2011 

 Nog te maken 
lasten 

Nog te realiseren 
baten 

 Prognose 
eindresultaat 

1. DSM terrein 1.159.939-€           1.662.335€           698.016€              195.620-€              
2. Kwekerij Scholten 58.427€                1.708€                  100.997€              40.862-€                
3. Stationsweg-Noord 39.597€                16.164€                50.000€                5.761€                  
Totaal 1.061.914-€          1.680.207€          849.013€              230.720-€               
Op de volgende pagina’s wordt de ontwikkeling van de individuele grondexploitaties nader gespecificeerd. 
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OP BUUREN  (DSM-terrein) Realisatie 2010 Prognose 2011 Prognose 2012 Prognose 2013 Eindprognose
Boekwaarde 1-1 1.342.693,39-€      1.159.939-€         330.751-€            264.020-€            195.620-€           
Kosten

Landschapspark 27.531€                  571.561€            
Automatische bediening brug 150.000€            
Aanpassing rioolgemaal
Verwijdering Drukriolering 3.350€                 
Extra pompgemaal
Kruispunt Straatweg/Sportparkweg 12.934€                  98.548€               
Voorberediingskosten busbaan 2010 71.337€                  
Natuursteen Op Buuren Dorp 15.615€                  
Verkeerskundige werken 610.000€            
Projectbegeleiding 3.024€                    
Overhead 21.004€                  50.000€               
Uren afdeling Openbare werken 17.752€                  8.876€                 75.000€               75.000€               
Uren afdeling Ruimte 1.944€                    20.000€               
Uren Afdeling samenleving 153€                       
Overige kosten 61.474€                  
Rente
Totaal kosten 232.767€               1.512.335€         75.000€               75.000€               -€                        
Opbrengsten

Rente 33.567€                  28.998€               8.269€                 6.600€                 
Inboet groen 22.755€               
Aanpassing rioolgemaal
Bijdrage automatische bediening brug 150.000€            
BRU-subsidie Sweserengseweg
Opbrengst grondverkopen 300.000€            
Terugbetalen voorbereiding busbaan '05-'10 159.755€            
Overige opbrengsten 16.445€                  21.639€               
Totaal opbrengsten 50.012€                  683.147€            8.269€                 6.600€                 -€                        
Boekwaarde 31-12 1.159.939,07-€      330.751-€            264.020-€            195.620-€            195.620-€           

Kwekerij Scholten Realisatie 2010 Prognose 2011 Prognose 2012 Prognose 2013 Eindprognose
Boekwaarde 1-1 71.899€                  58.427€               9.888€                 39.865-€               40.862-€             
Kosten

Verhaalbare voorbereidingskosten 3.339€                    
Uren afdeling Ruimte 14.067€                  
Overhead 16.373€                  
Uren OW 952€                       
Rente 1.797€                    1.461€                 247€                    
Totaal kosten 36.528€                  1.461€                 247€                    -€                          -€                        
Opbrengsten

Kosten verhaal 50.000€                  50.000€               50.000€               
Rente 997€                    
Totaal opbrengsten 50.000€                  50.000€               50.000€               997€                    -€                        
Prognose boekwaarde 31-12 58.427€                  9.888€                 39.865-€               40.862-€               40.862-€             

Stationsweg-Noord Realisatie 2010 Prognose 2011 Prognose 2012 Prognose 2013 Eindprognose
Boekwaarde 1-1 17.008€                  39.597€               54.263€               5.620€                 5.761€               
Kosten

Niet verhaalbare Voorbereidingskosten 
samenwerkingsovereenkomst 3.242€                    
Verhaalbare voorbereidingskosten 
samenwerkingsovereenkomst
Overhead 7.080€                    7.080€                 
Uren afdeling Openbare werken 3.248€                    3.248€                 
Uren afdeling Ruimte 3.348€                    3.348€                 
Onvoorziene niet verhaalbare kosten
Rente 425€                       990€                    1.357€                 141€                    
Totaal kosten 17.343€                  14.666€               1.357€                 141€                    -€                        
Opbrengsten

Kostenverhaal 5.247-€                    50.000€               
Totaal opbrengsten 5.247-€                    -€                          50.000€               -€                          -€                        
Prognose boekwaarde 31-12 39.597€                  54.263€               5.620€                 5.761€                 5.761€                
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1.5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd kleiner dan 1 jaar 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr 31 december 2010 31 december 2009

Vorderingen op openbare lichamen 6.194.814€                    5.671.882€                    
Verstrekte kasgeldleningen -€                                   -€                                   
Saldo BTW-rekeningen 25.265€                         5.954€                           
Saldo tussenrekeningen 259.367€                       162.801€                       
Debiteuren algemeen 1.648.118€                    1.285.265€                    
Voorziening dubieuze debiteuren 66.297-€                         72.618-€                         
Debiteuren sociale zaken 8.713€                           11.475€                         
Saldo 8.069.980€                   7.064.759€                    

De grootste uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar betreft een vordering op de belastingdienst ad € 5.8 

mln. inzake het BTW-compensatiefonds 2010. 

 

1.6 Liquide middelen 

Liquide middelen 31 december 2010 31 december 2009

Saldi kas, bank- en girorekeningen -€                                  -€                                  
Saldo -€                                  -€                                   

Vanwege het debetsaldo ultimo 2010 wordt u verwezen naar de specificatie van de liquide middelen, opgenomen 

onder de “vlottende passiva”. 

 

1.7 Overlopende activa 

Overlopende activa 31 december 2010 31 december 2009

Overlopende activa 6.415.726€                    930.009€                       
Saldo 6.415.726€                   930.009€                        

Specificatie van de overlopende activa: 

31 december 2010
Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen 6.416.655€                    
Overige overlopende activa 929-€                              
Saldo 6.415.726€                     
De voornaamste overlopende activa (boven 50k) zijn: 

€      69.237 Gemeente Utrecht, Afvoer rioolwater 2001-2010; 

€      79.464 Suppletieaangifte BTW 2009 Compensatiefonds; 

€ 4.019.750 Bijdrage rijk “frictiekosten herindeling”; 

€      76.092 Claim rijksbijdrage; 

€    272.361 Gebruiksvergoedingen gemeenschappelijke complexen en dislocaties 2010; 

€ 1.583.787 Declaratie voorgeschoten kosten en overname activa brandweer door VRU; 

€    107.623 Nog te ontvangen eigen bijdragen CAK; 

€    207.412 Diverse overige nog te ontvangen bedragen. 
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2. Passiva 
 

Vaste passiva 
 

2.1 Eigen vermogen 

Eigen vermogen 31 december 2010 31 december 2009

A. Algemene reserve €                   6.596.711  €                   9.187.764 
B. Bestemmingsreserves €                   2.554.689  €                   2.157.596 
C. Overige bestemmingsreserves €                   8.243.126  €                   9.238.057 
D. Nog te bestemmen rekeningresultaat €                        63.985-  €                      286.616-
Saldo €                 17.330.542  €                 20.296.799  

 

A. Specificatie saldo Algemene reserve: 
Omschrijving Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo

1-1-2010 31-12-2010

Algemene reserve
Algemene reserve 8.901.147€           108.782€              2.413.218€           6.596.711€           
Totaal Algemene reserve 8.901.147€          108.782€             2.413.218€          6.596.711€           
 

Toelichting mutaties Algemene reserve: 

Algemene reserve

Mutaties Saldo
Saldo 31-12-2009 9.187.764€           
Resultaat 2009  €             286.616-
Saldo 1-1-2010 8.901.147€           

WABO €               22.556-
Kosten toegangshek Goudestein €               19.015-
Dekking toekomstvisie M`broek €               72.000-
Inrichting gebouwenmanagement €               35.000-
Kosten verbouw GAK 2e fase €               13.700-
Budgetoverheveling 2008 Streekarchief €               22.000-
Budgetoverheveling 2008 Tijdenbeleid €               27.000-
Dekking taakst. Bezuin. Bisonsport €             200.000-
Dekking inkomsten OZB niet-woningen €               25.000-
Dekking financiering raadsprogramma 2006-2010 €             649.229-
Resultaatbestemming 2009 €             442.245-
Dekking incidentele ontwikkelingen en onontkoombaar €               86.000-
Dekking incidenteel tekort €               78.412-
Onttrekking A.R. tekort 1e Brap 721.061-€              
Verkoop brugwachterswoning 103.782€              
Storting n.a.v. 2e Brap 5.000€                  
Totaal dotaties en onttrekkingen 2.304.436-€           
Saldo 31-12-2010 6.596.711€           

Doel: Het opvangen van onvoorziene tegenvallers. De algemene reserve wordt aangemerkt als weerstandsvermogen.

 

B. Specificatie saldi Bestemmingsreserves: 
Omschrijving Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo

1-1-2010 31-12-2010

Bestemmingsreserves
Beheerplan riolering 2.157.596€           97.094€                -€                          2.254.689€           
Afwikkeling incidentele kosten Bisonsport -€                          300.000€              300.000€              
Totaal Bestemmingsreserves 2.157.596€           397.094€              -€                          2.554.689€           
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Toelichting mutaties Bestemmingsreserves: 

Beheerplan riolering

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 2.157.596€                    
Voordelig saldo riolering 2010 97.094€                         
Totaal dotaties en onttrekkingen 97.094€                         
Saldo 31-12-2010 2.254.689€                    

Doel: Het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten op het gebied van riolering (gebaseerd op een meerjarig 
rioleringsplan). De tweede functie van de reserve is het voorkomen van fluctuaties in het tarief van het rioolrecht.

 

Afwikkeling incidentele kosten Bisonsport

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 -€                                   
Dotatie 2010 300.000€                       
Totaal dotaties en onttrekkingen 300.000€                       
Saldo 31-12-2010 300.000€                       

Doel: Het afwikkelen van kosten die voortvloeien uit de sluiting van Bisonsport

 

 

C. Specificatie saldi Overige bestemmingsreserves: 

Omschrijving Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo
1-1-2010 31-12-2010

Overige bestemmingsreserves
Integrale Veiligheid 176.679€          -€                     -€                     176.679€            
Gemeentelijk monumentenbeleid 110.494€          -€                     73.200€            37.294€              
Uitvoering raadsprogramma 2002-2006 214.000€          -€                     104.612€          109.388€            
Vervanging geluidsscherm A2 2.762.168€       -€                     225.570€          2.536.598€         
Bouwleges 285.000€          -€                     138.226€          146.774€            
Juridische Kwaliteitszorg (JKZ) 10.000€            -€                     -€                     10.000€              
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 260.456€          125.000€          -€                     385.456€            
Organisatieontwikkeling 1.209.645€       -€                     1.000.000€       209.645€            
Welzijnsaccommodaties 255.108€          57.021€            -€                     312.129€            
Bisonsport 1.132€              61.477€            -€                     62.609€              
Onderwijshuisvesting 3.392.390€       265.781€          -€                     3.658.171€         
Gemeenschappelijk Complexen 260.985€          52.399€            -€                     313.384€            
Vervanging kantoormeubilair 300.000€          15.000€            30.000€            285.000€            
Totaal Overige bestemmingsreserves 9.238.057€      576.678€         1.571.608€      8.243.126€          
Toelichting mutaties overige bestemmingsreserves: 

Integrale veiligheid

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 176.679€                       
Geen mutaties 2010 -€                                   
Totaal dotaties en onttrekkingen -€                                   
Saldo 31-12-2010 176.679€                       

Doel: Het bevorderen van de veiligheid in Maarssen.

 

Gemeentelijk monumentenbeleid

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 110.494€                       
Subsidie hekwerk Heilig Hartkerk 5.000-€                           
Kosten damsluis Tienhoven 12.000-€                         
Aanw. gem monumenten 7.200-€                           
Woonw. en brandveiligheid musea 49.000-€                         
Totaal dotaties en onttrekkingen 73.200-€                         
Saldo 31-12-2010 37.294€                        

Doel: Financiering van aanvullend gemeentelijk beleid ten aanzien van monumenten boven het Rijksbeleid.
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Uitvoering raadsprogramma 2002-2006

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 214.000€                       
Onttrekking t.b.v. toegankelijkheid gebouwen 104.612-€                       
Totaal dotaties en onttrekkingen 104.612-€                       
Saldo 31-12-2010 109.388€                       

Doel: Het mogelijk maken van de uitvoering van het raadsprogramma 2002-2006.

 

Vervanging geluidsscherm A2

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 2.762.168€                    
Kosten geluidscherm 2010 225.570-€                       
Totaal dotaties en onttrekkingen 225.570-€                       
Saldo 31-12-2010 2.536.598€                    

Doel: Het treffen van maatregelen tegen de geluidsoverlast van de A2.

 

Bouwleges

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 285.000€                       
Kosten welstandsnota 10.000-€                         
Kosten vergunningverlening en toezicht 128.226-€                       
Totaal dotaties en onttrekkingen 138.226-€                       
Saldo 31-12-2010 146.774€                       

Doel: In verband met de hoogte van de geraamde inkomsten bouwleges realisatierisico’s in meerjarig perspectief op te kunnen 
vangen.

 

Juridische kwaliteitszorg

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 10.000€                         
Geen mutaties 2010 -€                                   
Totaal dotaties en onttrekkingen -€                                   
Saldo 31-12-2010 10.000€                        

Doel: Het financieel mogelijk maken van de in het plan van aanpak opgenomen projectresultaten voor 2004-2007 m.b.t. 
Juridische Kwaliteitszorg. Na afwikkeling van de resterende uitgaven JKZ zal de reserve opgeheven worden.

 

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 260.456€                       
Jaarlijkse dotatie 125.000€                       
Totaal dotaties en onttrekkingen 125.000€                       
Saldo 31-12-2010 385.456€                       

Doel: Het opvangen van de lasten m.b.t. het onderhoud van gemeentelijke gebouwen.

 

Organisatieontwikkeling

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 1.209.645€                    
Kosten organisatieontwikkeling 2010 (Stutmaatregelen) 1.000.000-€                    
Totaal dotaties en onttrekkingen 1.000.000-€                    
Saldo 31-12-2010 209.645€                       

Doel: Het opvangen van kosten m.b.t. organisatorische knelpunten.
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Welzijnsgebouwen

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 255.108€                       
Jaarlijkse dotatie 57.021€                         
Totaal dotaties en onttrekkingen 57.021€                         
Saldo 31-12-2010 312.129€                       

Doel: De zorg voor de gebouwen van welzijnsvoorzieningen, op een niveau, dat kwalitatief en kwantitatief voldoende is.

 

Bisonsport

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 1.132€                           
Jaarlijkse dotatie 61.477€                         
Totaal dotaties en onttrekkingen 61.477€                         
Saldo 31-12-2010 62.609€                        

Doel: Het egaliseren van onderhoudsuitgaven en vervangingsinvesteringen op basis van een onderhoudsplan.

 

Onderwijshuisvesting

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 3.392.390€                    
Dotatie saldo 2010 96.162€                         
Rente 2010 169.619€                       
Totaal dotaties en onttrekkingen 265.781€                       
Saldo 31-12-2010 3.658.171€                    

Doel: Het egaliseren van uitgaven ten behoeve van de huisvesting van scholen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs.

 

Gemeenschappelijke complexen

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 260.985€                       
Dotatie saldo 2010 52.399€                         
Totaal dotaties en onttrekkingen -€                                   52.399€                         
Saldo 31-12-2010 313.384€                       

Doel: Zorg voor het instandhouden van gezamenlijk gebruikte onderwijsgebouwen in gemeentelijk beheer.

 

Vervanging kantoormeubilair

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 300.000€                       
Onttrekking t.b.v. jaarlijkse kapitaallasten meubilair 30.000-€                         
Rente 2010 15.000€                         
Totaal dotaties en onttrekkingen 15.000-€                         
Saldo 31-12-2010 285.000€                       

Doel: Het egaliseren van de uitgaven m.b.t. de aanschaf van kantoormeubilair.
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2.2 Voorzieningen 

Voorzieningen 31 december 2010 31 december 2009

Voorzieningen €                   3.144.208  €                   2.826.526 
Saldo €                   3.144.208  €                   2.826.526 

 

Specificatie saldi Voorzieningen: 
Omschrijving Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo

1-1-2010 31-12-2010

Voorzieningen
Voormalig bestuurders en personeel 616.135€                  162.478€                  408.613€                  370.000€                  
Pensioenen wethouders 1.632.166€               292.649€                  -€                              1.924.815€               
Afwikkeling exploitatie MBL 524.225€                  551.539€                  609.123€                  466.641€                  
Exploitatie Stationsweg-Noord 54.000€                    -€                              -€                              54.000€                    
Groot onderhoud wegen -€                              1.195.741€               866.989€                  328.752€                  
Totaal Voorzieningen 2.826.526€              2.202.407€              1.884.725€              3.144.208€                
Toelichting mutaties voorzieningen: 

Voormalig bestuur en personeel

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 616.135€                       
Onttrekking 2010 t.b.v. verplichtingen voormalig personeel 408.613-€                       
Rente 2010 30.807€                         
Jaarlijkse dotatie 131.671€                       
Totaal dotaties en onttrekkingen 246.135-€                       
Saldo 31-12-2010 370.000€                       

Doel: Het dekken van toekomstige uitgaven voormalig bestuur en personeel.

 

Pensioen wethouders

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 1.632.166€                    
Rente 2010 81.608€                         
Dotatie t.b.v. verplichtingen pensioenen wethouders 211.041€                       
Totaal dotaties en onttrekkingen 292.649€                       
Saldo 31-12-2010 1.924.815€                    

Doel: Het dekken van de pensioenaanspraken van (huidige en voormalige) wethouders.

 

Afwikkeling exploitatie Maarsserbrug

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 524.225€                       
Saldo nakomende kosten/opbrengsten 2010 mbt Maarsserbrug 57.584-€                         
Totaal dotaties en onttrekkingen -€                                   57.584-€                         
Saldo 31-12-2010 466.641€                       

Doel: Dekking van nog te maken lasten van de per 31-12-2007 afgesloten exploitatie MBL.

 

Exploitatie Stationsweg-Noord

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 54.000€                         
Geen mutaties -€                                   
Totaal dotaties en onttrekkingen -€                                   
Saldo 31-12-2010 54.000€                        

Doel: Dekking van het geprognosticeerde tekort van de grondexploitatie Stationsweg-Noord.
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Groot onderhoud wegen

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 -€                                   
Dotatie 2010 1.195.741€                    
Onderhoudskosten 2010 866.989-€                       
Totaal dotaties en onttrekkingen 328.752€                       
Saldo 31-12-2010 328.752€                       

Doel: Dekking van de jaarlijkse kosten m.b.t. het groot onderhoud van wegen

 

 
2.3 Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 31 december 2010 31 december 2009

Obligatieleningen -€                                   -€                                   
Onderhandse leningen 30.148.307€                  16.363.507€                  
Door derden belegde gelden -€                                   -€                                   
Waarborgsommen -€                                   -€                                   
Saldo 30.148.307€                 16.363.507€                  

 

De onderhandse leningen en de daarover betaalde rente, kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

31 december 2010 Rente 2010
Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar
NV Bank Nederlandse Gemeenten/rente 3,8%/looptijd 20 jaar 510.503€                       22.854€                         
Nederlandse Waterschapsbank NV/rente 5,29%/looptijd 20 jaar 2.151.083€                    116.243€                       
Nederlandse Waterschapsbank NV/rente 5,21%/looptijd 20 jaar 2.861.722€                    156.421€                       
NV Bank Nederlandse Gemeenten/rente 3,695%/looptijd 20 jaar 3.750.000€                    146.838€                       
NV Bank Nederlandse Gemeenten/rente 4,26%/looptijd 20 jaar 6.000.000€                    265.010€                       
NV Bank Nederlandse Gemeenten/rente 3,995%/looptijd 20 jaar 4.875.000€                    187.915€                       
Nederlandse Waterschapsbank NV/rente 3,390%/looptijd 20 jaar 10.000.000€                  22.290€                         
Saldo 30.148.307€                  917.573€                       
 

 

Vlottende passiva 
 

2.4 Netto vlottende schulden < 1 jaar  

Netto vlottende schulden < 1 jaar 31 december 2010 31 december 2009

Kasgeldleningen 7.000.000€                    4.000.000€                    
Bank- en girosaldi 1.849.229€                    3.723.912€                    
Overige schulden 7.213.454€                    7.788.091€                    
Saldo 16.062.683€                 15.512.003€                  

 

De vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

31 december 2010 31 december 2009
Kasgeldleningen
BNG 7.000.000€                    4.000.000€                    
Saldo 7.000.000€                   4.000.000€                    
 

31 december 2010 31 december 2009
Bank- en girosaldi
BNG Algemeen 1.883.670€                    3.757.308€                    
BNG Transacties 5.412-€                           4.758-€                           
BNG internetbetalingen 1.749-€                           12€                                
Kas 27.280-€                         28.649-€                         
Saldo 1.849.229€                   3.723.912€                    
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31 december 2010 31 december 2009
Overige schulden
Saldo tussenrekeningen -€                                   2.716-€                           
Crediteuren algemeen 7.132.144€                    7.100.687€                    
Crediteuren Sociale Zaken 81.311€                         690.120€                       
Saldo 7.213.454€                   7.788.091€                    
 

De crediteuren betreffen verplichtingen, die per balansdatum nog niet tot betaling zijn gekomen, maar die voor het 

opmaken van de jaarrekening betaalbaar zijn gesteld. 

 

2.5 Overlopende passiva 

Overlopende passiva 31 december 2010 31 december 2009

Specifieke uitkeringen 4.217.707€                    4.175.631€                    
Overige overlopende passiva 3.022.488€                    4.813.154€                    
Saldo 7.240.195€                   8.988.784€                    

 

Specificatie saldi Specifieke uitkeringen: 

Omschrijving Saldo Rijksbijdragen Uitgaven Saldo
1-1-2010 31-12-2010

Specifieke uitkeringen
Achterstandsbeleid 645.132€          332.775€          189.747€          788.159€          
Vluchtelingen en asielzoekers 1.261.802€       482.334€          378.456€          1.365.679€       
Uitstroom en activering 1.711.834€       1.039.845€       1.592.950€       1.158.729€       
Verkeerskundige milieukaart 43.551€            -€                     -€                     43.551€            
Stimuleringsmaatregel BOS 4.490€              -€                     4.490€              -€                     
Dagarrangementen en combinatiefuncties 72.987€            -€                     72.987€            -€                     
Opbouw Jeugdhulpverlening 25.000€            -€                     -€                     25.000€            
Sociaal fysieke herstructurering 880€                 1.761€              2.640€              -€                     
Kunst en Cultuur 30.000€            48.150€            53.753€            24.397€            
Centra Jeugd en Gezin 238.753€          729.085€          489.659€          478.179€          
Educatie 13.426€            317.743€          384.519€          53.350-€            
Toegankelijkheid eigen woning 12.000€            -€                     3.472€              8.528€              
Laaggeletterdheid 14.055€            -€                     -€                     14.055€            
Binnenklimaat Huisvesting primair onderwijs -€                     281.673€          36.974€            244.699€          
Archeologische verwachtingskaart 2.726€              -€                     5.452€              2.726-€              
Schuldhulpverlening 30.532€            46.670€            34.421€            42.781€            
Leefbaarheid kleine kernen 21.500€            -€                     -€                     21.500€            
Landschapspark 18.246€            -€                     25.061€            6.816-€              
SLOK 28.718€            12.286€            -€                     41.004€            
ISV 2010-2014 Bodemsanering -€                     31.500€            7.162€              24.338€            
Totaal Specifieke uitkeringen 4.175.631€      3.323.821€      3.281.745€      4.217.707€        
 

De specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Achterstandsbeleid

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 645.131€                       
Rijksbijdrage 332.775€                       
Uitgaven 2010 189.747-€                       
Totaal dotaties en onttrekkingen 143.028€                       
Saldo 31-12-2010 788.159€                       

Doel: Het opvangen van verschillen tussen de jaarlijkse uitgaven en de specifiek voor het achterstandenbeleid beschikbaar 
gestelde rijksmiddelen.
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Vluchtelingen en asielzoekers

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 1.261.802€                    
Rijksbijdrage 482.334€                       
Uitgaven 2010 378.456-€                       
Totaal dotaties en onttrekkingen 103.878€                       
Saldo 31-12-2010 1.365.679€                    

Doel: Het opnemen van niet bestede rijksbijdragen, met het doel niet door het Rijk bekostigde activiteiten voor vluchtelingen en 
asielzoekers te betalen, gericht op maatschappelijke integratie van de doelgroep.

 
 

Uitstroom en activering

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 1.711.834€                    
Rijksbijdrage 1.039.845€                    
Uitgaven 2010 1.014.875-€                    
Afrekening rijksbijdrage 2008 578.075-€                       
Totaal dotaties en onttrekkingen 553.105-€                       
Saldo 31-12-2010 1.158.729€                    

Doel: Het opnemen van jaarlijkse subsidieoverschotten om (meerjarige) projecten op[ het gebied van scholing en sociale 
zekerheid te bekostigen.

 
Verkeerskundige milieukaart

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 43.551€                         
Rijksbijdrage -€                                   
Uitgaven 2010 -€                                   
Totaal dotaties en onttrekkingen -€                                   
Saldo 31-12-2010 43.551€                        

Doel: Het egaliseren van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk om uitvoering te kunnen geven aan de EU-richtlijn 
omgevingslawaai.

 

Stimuleringsmaatr. Buurt, Onderwijs & Sport (BOS)

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 4.490€                           
Rijksbijdrage -€                                   
Uitgaven 2010 4.490-€                           
Totaal dotaties en onttrekkingen 4.490-€                           
Saldo 31-12-2010 -€                                  

Doel: Het opvangen van verschillen tussen de jaarlijkse uitgaven en de specifiek voor de BOS beschikbaar gestelde 
rijksmiddelen.

 

Dagarrangementen en combinatiefuncties

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 72.987€                         
Rijksbijdrage -€                                   
Afrekening rijksbijdrage 72.987-€                         
Totaal dotaties en onttrekkingen 72.987-€                         
Saldo 31-12-2010 -€                                  

Doel: Het opvangen van verschillen tussen de jaarlijkse uitgaven en de specifiek voor de dagarrangementen en 
combinatiefuncties beschikbaar gestelde rijksmiddelen.

 
 

Opbouw jeugdhulpverlening

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 25.000€                         
Rijksbijdrage -€                                   
Uitgaven 2010 -€                                   
Totaal dotaties en onttrekkingen -€                                   
Saldo 31-12-2010 25.000€                        

Doel: Het opbouwen van een structuur t.b.v. jeugdhulpverlening.
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Sociaal fysieke herstructurering

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 880€                              
Rijksbijdrage (provincie) -€                                   
Afrekening rijksbijdrage 880-€                              
Totaal dotaties en onttrekkingen 880-€                              
Saldo 31-12-2010 -€                                  

Doel: Het dekken van de lasten t.b.v. het bevorderen sociaal culturele activiteiten voor bewonersgroepen te Maarssen-dorp 
gericht op sociale cohesie. 

 

Kunst en Cultuur

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 30.000€                         
Rijksbijdrage (provincie) 48.150€                         
Uitgaven 2010 53.753-€                         
Totaal dotaties en onttrekkingen 5.603-€                           
Saldo 31-12-2010 24.397€                        

Doel: Dekking van de uitgaven t.b.v. de financiering van de uitvoering van (professionele) kunst.

 

Centra Jeugd en Gezin

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 238.753€                       
Rijksbijdrage 729.085€                       
Uitgaven 2010 489.659-€                       
Totaal dotaties en onttrekkingen 239.426€                       
Saldo 31-12-2010 478.179€                       

Doel: Het realiseren van een Centrum voor Jeugd en Gezin, met als hoofddoel het stimuleren van kinderen en jongeren in hun 
ontwikkeling en het ondersteunen van ouders bij de opvoeding.

 

Educatie

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 13.426€                         
Rijksbijdrage 317.743€                       
Uitgaven 2010 384.519-€                       
Totaal dotaties en onttrekkingen 66.776-€                         
Saldo 31-12-2010 53.350-€                        

Doel: Mensen door opleiding te stimuleren om zich verder te kunnen ontwikkelen en te handhaven in de maatschappij.

 
 

Toegankelijkheid Eigen Woning

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 12.000€                         
Rijksbijdrage
Uitgaven 2010 3.472-€                           
Totaal dotaties en onttrekkingen 3.472-€                           
Saldo 31-12-2010 8.528€                          

Doel: Het bewustmaken van 55-plussers van hun huidige- en toekomstige woonomgeving.

 
 

Laaggeletterdheid

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 14.055€                         
Rijksbijdrage -€                                   
Uitgaven 2010 -€                                   
Totaal dotaties en onttrekkingen -€                                   
Saldo 31-12-2010 14.055€                        

Doel: Het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid (of functioneel analfabetisme).
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Binnenklimaat huisvesting primair onderwijs

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 -€                                   
Rijksbijdrage 281.673€                       
Uitgaven 2010 36.974-€                         
Totaal dotaties en onttrekkingen 244.699€                       
Saldo 31-12-2010 244.699€                       

Doel: Het bevorderen van een beter binneklimaat in het primair onderwijs

 
 

Archeologische verwachtingskaart

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 2.726€                           
Rijksbijdrage -€                                   
Uitgaven 2010 5.452-€                           
Totaal dotaties en onttrekkingen 5.452-€                           
Saldo 31-12-2010 2.726-€                          

Doel: Het opstellen van de archeologische verwachtingskaart Vechtgemeenten.

 
Schuldhulpverlening

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 30.532€                         
Rijksbijdrage 46.670€                         
Uitgaven 2010 34.421-€                         
Totaal dotaties en onttrekkingen 12.249€                         
Saldo 31-12-2010 42.781€                        

Doel: Extra middelen t.b.v. schuldhulpverlening i.v.m. economische crisis.

 
 

Leefbaarheid Kleine Kernen

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 21.500€                         
Rijksbijdrage -€                                   
Uitgaven 2010 -€                                   
Totaal dotaties en onttrekkingen -€                                   
Saldo 31-12-2010 21.500€                        

Doel: Het realiseren van het project Leefbaarheid kleine kernen.

 
 

Landschapspark

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 18.246€                         
Rijksbijdrage -€                                   
Uitgaven 2010 25.061-€                         
Totaal dotaties en onttrekkingen 25.061-€                         
Saldo 31-12-2010 6.816-€                          

Doel: Het opstellen van een Landschapsontwikkelingplan voor de gemeente Maarssen.

 
 

SLOK-gelden

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 28.718€                         
Rijksbijdrage -€                                   
Afrekening 2010 12.286€                         
Totaal dotaties en onttrekkingen 12.286€                         
Saldo 31-12-2010 41.004€                        

Doel: Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven.

 
 



190 
 

ISV 2010-2014 Bodemsanering

Mutaties Saldo
Saldo 1-1-2010 -€                                   
Rijksbijdrage (provincie) 31.500€                         
Kosten 2010 7.162-€                           
Totaal dotaties en onttrekkingen 24.338€                         
Saldo 31-12-2010 24.338€                        

Doel: 

 
 

De overige overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

31 december 2010
Overige overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 3.022.488€                    
Saldo 3.022.488€                     
 

De voornaamste overlopende passiva (boven 50k) zijn: 

€    335.767 Transitorische rente 2010; 

€    152.107 Loonheffing december 2010 Sociale zaken; 

€ 1.685.299 Reservering kosten geluidscherm; 

€    199.500 WMO Periode 13 Huishoudelijke Hulp WMO; 

€    105.046 Afrekening 2010 inburgering; 

€    544.769 Overige nog te betalen posten. 

 

 

 

3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 
Borg- en garantstellingen: 

Buiten Balanstelling 31-12-2010 31-12-2009

Borgstelling WSW 117.213.422€                129.575.946€                
(achtervang Gemeente Maarssen)
Garantstelling 1.953.681€                    2.054.064€                    
(100% risico Gemeente Maarssen)
Totaal 119.167.103€               131.630.010€                
 

Specificatie verloop borgstellingen: 

Borgstellingen Bedrag
Saldo 1-1-2010 131.630.010€                
Vermeerderingen in dienstjaar (herfinanciering) 500.000€                       
Verminderingen in dienstjaar (herfinanicering) 328.937-€                       
Saldo vermeerderingen -/- verminderingen 171.063€                       

Reguliere aflossing in dienstjaar 12.633.970-€                  
Saldo 31-12-2010 119.167.103€                
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7. SISA (Single Information Single Audit) 

 

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 wordt ten aanzien van specifieke (rijks-)uitkeringen het principe van 

“Single Information Single Audit (SISA)” geïntroduceerd. 

Vorenstaande houdt in, dat voor een aantal specifieke uitkeringen, de verantwoording (en controle hierop) 

geschiedt bij de jaarrekening en niet gescheiden in de loop van het boekjaar. 

Dit heeft ten doel de verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en provincies te verminderen. Dit 

gebeurt enerzijds door als rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie te eisen (door te sturen 

op hoofdlijnen) en anderzijds door minder controle, er wordt namelijk uitgegaan van de reguliere jaarrekening 

(incl. controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Door de koppeling aan de 

jaarrekening (controle) komen de verantwoordingen per specifieke uitkering en de controle van deze 

verantwoordingen (met bijbehorende controleprotocollen) te vervallen.  

Voor de gemeente Maarssen geldt dit voor het verantwoordingsjaar 2010 voor 11 specifieke uitkeringen. 

 

In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen weergegeven waarover in 2010 verantwoording moet 

worden afgelegd.  Op de volgende pagina’s is de SISA-bijlage met de van toepassing zijnde 

verantwoordingsinformatie (indicatoren) opgenomen. 

 

Nr. Specifieke uitkering 

C4 Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche 

D2 Onderwijs achterstandenbeleid niet-GSB (OAB) 

D5 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 

D6 Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) 

G1C Wet sociale werkvoorziening (WSW) Gemeenten die uitbesteden aan openbare lichamen 

G2 
Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen BBZ 

2004+WWIK) 

G3 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (excl. Levensonderhoud beginnende zelfstandigen) 

G4 Wet werkeloosheidsvoorziening (WWV) 

G5 Wet Participatiebudget (WPB) 

G6 Schuldhulpverlening 

H10 Brede doeluitkering voor Centra Jeugd en Gezin (BDU CJG) 

 

De SiSa-bijlage zal in overleg met de accountant worden toegevoegd. 
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