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1 Bestuursverslag 

1.1 Aanbiedingsbrief 

 
Aan de Raad van de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Voor u ligt de jaarrekening 2010 van de voormalige gemeente Loenen. 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 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. 
 
Resultaat dienstjaar en bestemming saldo 
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 27.905. Binnen de programma´s is de 
realisatie van het voorgenomen beleid en de financiële analyses opgenomen. 
 
Het verloop van het resultaat gedurende de P&C cyclus 
Omschrijving Bedrag (x € 1.000) 
Primaire begroting (inclusief wijzigingen begrotingsraad) 402 
Resultaat na verwerking 1e bestuursrapportage 2010 164 
Resultaat na verwerking 2e bestuursrapportage 2010 5 
Uiteindelijke resultaat jaarrekening 2010 28 
Verschil 23 
 
Dit resultaat bevat incidentele lasten en baten voor een totaal van € 183.962 nadelig (zie de 
specificatie bij 3.2.6). Dit betekent dat als er geen sprake zou zijn van deze incidentele 
lasten het voordelige resultaat € 211.867 zou bedragen. 
 
Uit het positieve resultaat willen wij u voorstellen om de volgende bestemmingsreserves te 
vormen: 

• Ontruiming explosief Kerklaan Loenen   €   53.597 
• Budget GBA-heraudit     €   13.242 

€   66.839 
 

Deze uitgaven waren voor 2010 begroot. Echter door omstandigheden worden de uitgaven 
pas in 2011 gerealiseerd. Wij zijn van mening dat deze gelden ten laste van het 
rekeningresultaat van 2010 dienen te komen. Na deze bestemming zal het resultaat 
negatief zijn tot een  bedrag van € 38.934. Wij stellen u voor om dit bedrag te onttrekken 
uit de algemene reserve. 
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Om de stukken toegankelijker te maken wordt hieronder een analyse op hoofdlijnen 
gegeven, wat een snelle indruk geeft van de oorzaken van het resultaat. 
 
Analyse op hoofdlijnen 
                       x € 1.000 
Omschrijving Bedrag in 

euro´s 
Afwijkingen vanuit de exploitatie (baten/lasten)per programma:  
  
Programma Algemeen bestuur -589 
Programma Openbare orde en veiligheid -313 
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat 355 
Programma Economische zaken -5 
Programma Onderwijs -82 
Programma Cultuur en recreatie -119 
Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 52 
Programma Volksgezondheid en milieu -198 
Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1.278 
Programma Algemene dekkingsmiddelen 869 
Totaal afwijkingen vanuit de exploitatie (baten/lasten): -1 
Afwijkingen vanuit reserves t.o.v. begroting (zie specificatie en 
toelichting bij 3.2.4)  

-1.270 

Totaal toegelichte afwijkingen van het rekeningsaldo 2010 ten 
opzichte van de 2e marap 2010 

-23 

(positief bedrag is een last; een bedrag met een minteken is een bate) 
 
Hieronder een verklaring voor bovengenoemde afwijkingen op hoofdlijnen. De inhoudelijke 
toelichting op de afwijkingen vindt plaats bij de Programmarekening. 
 
Programma Algemeen bestuur 
Bij begrotingswijzigingen 4 en 7 is ten laste van de Algemene Reserve een bedrag voor de 
herindeling begroot van € 876.000. Op dit budget is de inhuur van personeel verantwoord 
voor een bedrag van € 438.231. Het resterende begrote bedrag moet gezien worden als een 
gedeeltelijke dekking van de overschrijding op het product “saldo kostenplaatsen” op het 
programma Algemene dekkingsmiddelen. Deze overschrijding wordt grotendeels veroor-
zaakt doordat de medewerkers zich hebben ingezet voor de herindeling en de productieve 
uren werden gemaakt door externen. De kosten hiervoor zijn op de producten geschreven 
maar de uren zijn niet doorbelast via de kostenplaatsen.  
 
Programma Openbare orde en veiligheid 
In 2010 zijn alle posten voor de brandweer begroot. Echter zijn bijna alle kosten vanaf 1 
januari 2010 door de Veiligheids Regio Utrecht (VRU) vergoed. In 2010 was hierover veel 
onduidelijkheid en zijn deze posten niet afgeraamd. Verder zijn minder uren gemaakt voor 
de overige producten binnen openbare orde en veiligheid, dit heeft grotendeels ook te 
maken met de regionalisering van de brandweer. 
 
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat 
Het verschil is deels toe te schrijven aan de reconstructie van de Kanaaldijk Oost in 
Nigtevecht. Deze is in één keer is afgeschreven waardoor de kapitaallasten hoger zijn dan 
begroot. Uit het saldo van 2009 is een bestemmingsreserve gevormd voor deze 
reconstructie van € 350.000 en is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. 
Tevens hebben we te maken gehad met een strenge winter, zowel in januari 2010 als 
december 2010. Als gevolg van het strooizout tekort zijn de prijzen sterk gestegen en 
moesten duurdere alternatieven worden toegepast. Voorts is in verband met de 
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consignatieregeling extra personeel ingehuurd en zijn aanzienlijk meer uren gedraaid in 
2010 door het vaste personeel.  

                                                                                                                                                
Programma Onderwijs 
Deze afwijking is ontstaan omdat het college, na veelvuldig overleg met de besturen van de 
scholen die gebruikmaken van de samenwoonschool Loenen, besloten heeft om een 
gedeelte van de aan hen doorgefactureerde kosten voor de bouw te laten vervallen. Er was 
teveel onduidelijkheid over wie deze kosten zouden moeten betalen. Het bedrag wat 
hiermee gemoeid is bedraagt € 56.425. Deze kosten komen ten laste van de gemeente 
Loenen. Verder waren over 2010 de kapitaallasten € 62.078 lager dan begroot en was het 
nieuwe beleid voor de verbouwing van de Montessorischool voor een bedrag van € 90.000 
niet benut voor de afschrijving van deze kosten. Deze verbouwing is echter wel gestart in 
2010, maar de afschrijvingskosten komen in 2011.  
 
Programma Cultuur en recreatie 
Deze afwijking heeft voor een deel te maken met het niet invullen van vacatures in en 
verband met de herindeling. Hier tegen over staan extra uitgaven voor inhuur personeel 
derden op de hulpkostenplaats grondgebied binnendienst. De overige verschillen van de 
andere producten hebben te maken met minder gemaakte uren dan begroot. 
 
Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 
Deze afwijking heeft diverse oorzaken, welke in de programmarekening worden toegelicht.  
 
Programma Volksgezondheid en milieu 
Deze afwijking heeft diverse oorzaken. Ten eerste is in 2010 het nieuwe beleid begroot van 
€ 92.000 voor inhuur personeel voor watertaken. Deze inhuur heeft wel plaatsgevonden 
echter niet op dit programma verantwoord. 
Tevens zijn de opbrengsten afvalstoffenheffing, riolering en baten begraafrechten hoger dan 
begroot. 
 
Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
Deze afwijking heeft deels te maken met het feit dat de gelden van € 1.000.000 van de 
verkoop van de grond op Oud Over door een bezwaarprocedure niet in 2010 is gerealiseerd. 
Verder bedraagt het saldo van de bouwgrondexploitatie € 327.922. Dit saldo wordt gedekt 
uit onttrekkingen van diverse bestemmingsreserves. Op bladzijde 110 is een overzicht van 
de bouwgrondexploitatie opgenomen.  
 
Programma Algemene dekkingsmiddelen 
Deze afwijking heeft diverse oorzaken. Onder het product saldo kostenplaatsen worden de 
verschillen begroot op de hulpkostenplaatsen. In 2010 is € 523.156 meer uitgegeven dan 
begroot. Deze overschrijding heeft voor het grootste deel te maken met de herindeling per 
1 januari 2011. In 2010 is extra formatie ingehuurd, deze staat verantwoordt onder het 
programma algemeen bestuur. Deze externe formatie heeft de reguliere werkzaamheden 
voortgezet, zodat het eigen personeel zich voor de herindeling kon inzetten. Echter wordt 
door het externe personeel geen uren geschreven, zodat een scheve verhouding ontstaat op 
de kostenplaatsen. Deze overschrijding wordt gedekt door de onderschrijding op het 
programma openbaar bestuur waar de kosten van de herindeling waren begroot. 
Op het product Geldleningen langer dan 1 jaar is het opstellen van de begroting uitgegaan 
van een hogere reservepositie. Hierdoor is de inkomsten van de bespaarde rente te hoog 
begroot voor een bedrag van € 126.024. 
 
Onvoorzien 
Op het product onvoorzien is dat bij de begroting rekening is gehouden dat een medewerker 
eerder met vervroegd pensioen zou gaan, dit zou € 30.000 opleveren. Echter de persoon 
heeft besloten om pas op 65 jarige leeftijd met pensioen te gaan. Verder is rekening 
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gehouden met het inkoopvoordeel dat de gemeente heeft door de overeenkomst met het 
inkoopbureau om centraal in te kopen. Echter is dit voordeel niet te kwantificeren. 
 
Afwijkingen vanuit reserves t.o.v. begroting 
Deze afwijking is grotendeels veroorzaakt doordat de overdracht van de grond op Oud Over 
niet is gerealiseerd in 2010. Bij de begroting was rekening gehouden dat de verkoop-
opbrengst gestort zou worden in de algemene reserve. De belangrijkste verschillen zijn 
nader uitgewerkt op bladzijde 115 en verder. 
 
Begrotingscriterium 
In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen van de jaarrekening ten opzichte van de 
begroting op programmaniveau geïnventariseerd. De accountant controleert, conform de 
controleverordening gemeente Loenen (artikel 213 Gemeentewet), of de door de raad 
gestelde begrotingskaders niet worden overschreden zonder dat de raad hierover is 
geïnformeerd. De gemeenteraad van Loenen heeft op 18 december 2007 een 
goedkeuringstolerantie vastgesteld voor het begrotingscriterium. Als goedkeuringstolerantie 
is gekozen voor de 1%-marge van de totale lasten. Dit houdt voor de jaarrekening 2010 
een bedrag in van afgerond € 181.429, zie onderstaande tabel. In overleg met de 
accountant is gekozen om onderstaande afwijkingen niet vooraf aan uw raad voor te 
leggen, maar in het jaarverslag 2010 te verwerken. 
 
Het overzicht betreft de afwijkingen tussen de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening 
(exclusief bouwgrondexploitatie), voordat de toevoegingen en onttrekkingen vanuit de 
reserves zijn verwerkt. 

 Begroting 2010 
na wijziging 

 

Rekening 2010 Verschil 

Programma’s Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
Algemeen Bestuur 2.738.248 -161.815 2.175.187 -188.219 -563.061 -26.404 
Openbare orde en 
Veiligheid 1.209.545 -15.552 

 
1.403.796 

 
-522.400 

 
194.251 

 
-506.848 

Verkeer en vervoer 1.510.773 -204.511 1.886.525 -225.584 375.752 -21.073 
Economische zaken 9.369 -20.510 4.429 -20.429 -4.940 81 
Onderwijs 1.685.906 -76.812 1.572.002 -45.392 -113.904 31.420 
Cultuur en recreatie 1.445.688 -152.055 1.337.636 -163.301 -108.052 -11.246 
Sociale voorz. en 
maatsch.dienstverl. 3.654.811 -1.544.140 

 
3.979.188 

 
-1.816.442 

 
324.377 

 
-272.302 

Volksgezondheid  
En milieu 3.330.420 -2.716.560 

 
3.267.460 

 
-2.851.831 

 
-62.960 

 
-135.271 

Ruimt. ordening en 
volkshuisvesting 
(excl. bouwgrond 1.225.108 -1.235.099 

 
 

1.412.869 

 
 

-414.252 

 
 

187.761 

 
 

820.847 
Algemene 
dekkingsmiddelen 546.353 -9.295.178 

 
1.103.830 

 
-8.983.836 

 
557.477 

 
311.342 

Totaal  
programma’s  17.356.221 -15.422.232 

 
18.142.922 

 
-15.231.686 

 
786.701 

 
190.546 

       
 
 

    977.247  

 
Onderstaande toelichtingen betreffen de afwijkingen op de lasten en niet op de baten. Dit 
omdat de lasten beïnvloedbaar zijn. Tevens zijn de lasten en baten van het grondbedrijf niet 
opgenomen. Deze verlopen budgettair neutraal tot het moment van afsluiten van een 
exploitatie. 
 
Openbare orde en veiligheid 
In 2010 zijn alle posten voor de brandweer begroot. Echter zijn bijna alle kosten vanaf 1 
januari 2010 door de Veiligheids Regio Utrecht (VRU) vergoed. Zie het positieve resultaat 
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aan de batenkant. In 2010 was hierover veel onduidelijkheid en zijn deze posten niet 
afgeraamd. Verder zijn minder uren gemaakt voor de overige producten binnen openbare 
orde en veiligheid, dit heeft grotendeels ook te maken met de regionalisering van de 
brandweer. 
 
Verkeer en vervoer 
Het verschil van € 375.752 is deels toe te schrijven aan de reconstructie van de Kanaaldijk 
Oost in Nigtevecht. Deze is in één keer is afgeschreven waardoor de kapitaallasten hoger 
zijn dan begroot. Uit het saldo van 2009 is een bestemmingsreserve gevormd voor deze 
reconstructie van € 350.000 en is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. 
Tevens hebben we te maken gehad met een strenge winter, zowel in januari 2010 als 
december 2010. Als gevolg van het strooizout tekort zijn de prijzen sterk gestegen en zijn 
duurdere alternatieve toegepast. Voorts is in verband met de consignatieregeling extra 
personeel ingehuurd en zijn aanzienlijk meer uren gedraaid in 2010 door het vaste 
personeel.  
 
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 
Het verschil van € 324.377 is ontstaan door dat in de begroting met lagere uitkeringen 
rekening is gehouden dan uitbetaald. Echter de inkomsten van het Rijk voor de uitkeringen 
waren ook lager begroot dan de werkelijke uitkeringen waardoor het verschil wordt 
rechtgetrokken. Verder zijn op de vergoedingen voor leef- woonvoorzieningen gehandicap-
ten totaal € 167.362 meer uitgegeven dan begroot. Er is hier sprake van een open-einde-
regeling. Voorgaande jaren werd een calculatie gemaakt tussen de werkelijke en begrote 
materiële lasten en werd het verschil onttrokken uit de bestemmingsreserve WVG. Echter 
was deze bestemmingsreserve al in 2009 volledig benut op een klein saldo na van € 802. 
Dit bedrag is onttrokken uit de reserve waarmee de reserve op € 0 staat. 
  
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
Het verschil van € 187.761 is deels ontstaan op het product bestemmingsplannen. Op dit 
product is voor € 132.699 meer uitgegeven dan begroot. Dit verschil wordt echter 
gedeeltelijk gedekt door onttrekkingen via de bestemmingsreserve Bestemmingsplannen 
voor € 75.000. Het resterende betreft meer gemaakte uren op de producten bestemmings-
plannen en bouw- en woningtoezicht.  
 
Algemene dekkingsmiddelen 
Onder het product saldo kostenplaatsen worden de verschillen begroot op de 
hulpkostenplaatsen. In 2010 is € 586.279 aan de lastenkant meer uitgegeven dan begroot.  
Deze overschrijding heeft voor het grootste deel te maken met de herindeling per 1 januari 
2011. In 2010 is extra formatie ingehuurd, deze staat verantwoordt onder het programma  
algemeen bestuur. Deze externe formatie heeft de reguliere werkzaamheden voortgezet, 
zodat het eigen personeel zich voor de herindeling kon inzetten. Echter wordt door het 
externe personeel geen uren geschreven, zodat een scheve verhouding ontstaat op de 
kostenplaatsen. Deze overschrijding wordt gedekt door de onderschrijding op het 
programma openbaar bestuur waar de kosten van de herindeling waren begroot.  
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Volgens het college passen bovenstaande afwijkingen binnen het door de raad vastgestelde 
beleid en kaders. 
Wij stellen u voor om in te stemmen met bovenstaande afwijkingen en toelichtingen. 
 
Wij hopen dat het jaarverslag u voldoende informatie geeft om uw controlerende rol in te 
kunnen vullen. 
 
Het college van gemeente Stichtse Vecht 
 
 
 
De secretaris    De Burgemeester 
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1.2 Leeswijzer 

 
Het verslag over het jaar 2010 bestaat uit een aantal onderdelen, te weten: 
 

1 Het bestuursverslag 2010; 
2 Het jaarverslag met de programmaverantwoording, de algemene dekkingsmiddelen, 

de paragrafen en de bestuurlijke structuur; 
3 De jaarrekening bestaande uit de balans en toelichting en de programmarekening en 

toelichting; 
4 De overige gegevens, w.o. de accountantsverklaring, de definitieve vaststelling over 

2010 van de uitgaven/inkomsten van het openbaar basisonderwijs 2006-2010 en de 
bijlage betreffende Single Information Single Audit.   

 
Het verslag is ingedeeld overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV). De opbouw van de programmaverantwoording, de algemene 
dekkingsmiddelen en de paragrafen zijn identiek aan die van de programmabegroting 2010-
2013. Het bestuursverslag/jaarverslag bevat in hoofdlijnen de verantwoording op de 
programma’s.  
 
De jaarrekening geeft na de balans en daarbij behorende toelichtingen een overzicht van de 
gerealiseerde baten en lasten per programma, onderverdeeld in producten. Daarbij behoort 
een analyse van verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging van het 
begrotingsjaar 2010. In eerste instantie wordt het gerealiseerde resultaat voor bestemming 
gepresenteerd. Hiermee wordt uitsluitend inzicht gegeven in de werkelijke lasten en de 
werkelijke baten. De invloed van de mutaties in de reserves ten gunste van of ten laste van 
de exploitatie is daardoor uitgesloten. Vervolgens is in een apart overzicht de mutaties in de 
reserves weergegeven. Het resultaat voor bestemming en de mutaties in de reserves leiden 
uiteindelijk tot het gerealiseerde resultaat na bestemming.  
 
De accountantsverklaring spreekt voor zich. 
 
Bij de overige gegevens zit de definitieve vaststelling over 2010 van de uitgaven/inkomsten 
van het openbaar basisonderwijs periode 2006-2010. Hiermee is de basis gelegd voor de 
berekening van de 5-jaarlijkse afrekening 2006-2010 bijzonder basisonderwijs. Hieruit blijkt 
dat er op basis van huidige stand van zaken geen nabetaling wordt verwacht. 
 
Vanaf 2006 is het principe single information en single audit van kracht. Dit houdt in dat het 
Rijk bij het vragen van informatie zoveel mogelijk aansluit op de basisbehoeften en 
verantwoordingsmomenten van de medeoverheden zelf. Bij “single information” hoeft de 
gemeente niet speciaal een aparte verantwoording voor het Rijk op te stellen, maar kan het 
eigen jaarverslag worden gebruikt. In de bijlage bij de jaarrekening wordt de 
verantwoordingsinformatie opgenomen over specifieke uitkeringen die het Rijk nodig heeft 
om de specifieke uitkeringen te kunnen beoordelen. Met “single audit” wordt bedoeld dat 
voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere controle van 
de jaarrekening door de accountant. De bijlage over 2010 is toegevoegd onder de overige 
gegevens. 
 
De nota reserves en voorzieningen bevat de werkelijke cijfers conform de doelstellingen en 
de adviezen van de nota die in de begroting zijn opgenomen. 
Tot slot is toegevoegd de lijst met gemeenschappelijke regelingen. 
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1.3 Kerngegevens 

Bestuurlijke structuur (voormalig 
gemeente Loenen) 

  

 Raadsleden Wethouders 
CDA 3 1 
VVD 2  
Streekbelangen Nigtevecht Plus/D66 3 1 
PvdA 3 1 
Het Vechtse Verbond 2  
 
 Begroting 

2010 
(1-1) 

Rekening 
2010 
(31-12) 

   
Financiële structuur (x € 1.000)   
Baten 14.497 15.673 
Lasten 15.112 18.912 
Saldo baten minus lasten  -633 -3.239 
Mutaties reserves (+ = afname reserves en toevoeging aan 
exploitatie) 

+1.034 +3.267 

Saldo (+= een voordeel) + 402 +28 
   
Balans   
Reserves (algemene en bestemmingsreserves) 21.693 18.559 
Saldo 402 28 
Voorzieningen 1.452 1.940 
Langlopende schulden 3.510 2.886 
   
Sociale structuur   
Inwoners 8.476 8.504 
0- tot en met 3-jarigen 426  
4- tot en met 12-jarigen 1.117  
Ouderen (boven 65 jaar) 1.459  
Minderheden 200 205 
Bijstandsontvangers 55 47 
Uitkeringsontvangers 371 330 
   
Aantal leerlingen 4 tot en met 12 jaar:  963 
- openbaar basisonderwijs  269 
- bijzonder basisonderwijs  694 
   
Fysieke structuur   
Oppervlakte bebouwde kom in m2 2.732 2.732 
Woonruimten 3.591 3.813 
Bijzondere woonruimten 284 284 
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2 Jaarverslag 
 

2.1 Programmaverantwoording 

2.1.1 Algemeen bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat hebben we bereikt? 
Het volgende maatschappelijk effect werd beoogd: 

 Een binnen de financiële grenzen optimale dienstverlening aan en communicatie met de 
burgers; een grotere burgerparticipatie bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en 
een kleinere afstand tussen bestuur en bestuurden; 

 Een cultuurverandering in de richting van een dualistisch opererend  gemeentebestuur, 
dat zich meer gaat concentreren op kaderstelling, controle en het optreden als 
volksvertegenwoordiger. 

 
Prioriteiten 
Prioriteiten Doelstellingen Activiteiten 
   
Dienstverlening Toegankelijke, klant- 

gerichte organisatie, 
vergroten 
klanttevredenheid 

 Digitale dienstverlening 
 Verbeteren communicatie met de 

inwoners (met name internet) 

Dualisme en 
lokale 
democratie 

Cultuurverandering naar 
dualistisch opererend 
gemeentebestuur 

 Invulling rekenkamerfunctie 
 Gedragscodes 

   
 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Afgelopen jaar stond vooral in het teken van het treffen van de noodzakelijke 
voorbereidingen voor de herindeling. Dit heeft een groot tijdsbeslag gelegd op het bestuur 
en ambtelijk apparaat. Met betrekking tot dienstverlening in relatie tot 
automatiseringsaspecten zijn wettelijk noodzakelijke maatregelen getroffen. Optimalisering 
van de dienstverlening zal in verder vorm gegeven worden in de nieuwe gemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving van het programma. 
De verbetering van de in- en externe 
dienstverlening van de gemeentelijke 
organisatie en het ondersteunen van 
het lokale bestuur. 

Bestaand beleid 
Bestuurlijke kaders: 

 Raads- en collegeprogramma 
 Coalitieprogramma 
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Tabel kengetallen/prestatie-indicatoren 
 
 Begroting Rekening 

 2010 2010 
Algemeen   
Aantal paspoorten en identiteitskaarten 1.450 * 
Aantal rijbewijzen 500 * 
Gemiddelde wachttijd balie (vanaf moment dat de 
klant aan de beurt is) 

< 5 min * 

Uittreksels klaar terwijl u wacht  1.150 * 
GBA verwerking gegevens in bevolkingsregister  1.500 * 
- tijdig (binnen 5 dagen) - foutloos – 98% * 
foutpercentage van afhandelen/vervaardigen 
persoonlijke documenten 

2% * 

Communicatie via de huis aan huisbladen (VAR 
Beek&Hof) 

26 26 

   
*Deze gegevens zijn niet meer voorhanden in verband met afsluiten systemen burgerzaken. 
 
Wat heeft het gekost? 
 
Gerealiseerde baten en lasten 
 Begroting Begroting Rekening 

 2010 
vóór wijziging1 

2010 
na wijziging 

2010 

Lasten    
Nieuw beleid    
Bestaand beleid 1.694.204 2.738.248 2.175.187 
Totaal lasten 1.694.204 2.738.248 2.175.187 
Baten    
Nieuw beleid    
Bestaand beleid -161.815 -161.815 -188.219 
Totaal baten -161.815 -161.815 -188.219 
Exploitatie-
resultaat 1.532.389 2.576.433 1.986.969 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder het programma ‘Algemeen bestuur’ vallen de volgende in de producten: 

                                                 
1 Inclusief 1e wijziging 
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Product Omschrijving Portefeuillehouder 
600100 Raad en raadscommissies  
600101 Burgemeester en wethouders  
600200 Bestuursondersteuning college van B&W  
600201 P&C-cyclus B&W  
600204 Voorlichting  
600300 Persoonlijke documenten  
600301 Burgerlijke stand  
600302 Gemeentelijke basisadministratie  
600304 Verkiezingen  
600306 Straatnaamgeving  
600307 Vastgoedinformatie  
600308 Naturalisatie/geslachtsnaamwijziging  
600400 Opbrengst leges burgerzaken  
600500 Bestuurlijke samenwerking  
600600 Bestuursondersteuning raad  
600601 P&C-cyclus Raad  
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2.1.2 Openbare orde en veiligheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat hebben we bereikt? 
Het volgende maatschappelijk effect werd beoogd:  

 een veilige samenleving waarin de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van de burger 
en de organisaties centraal staan door middel van een, door ieders inbreng opgesteld, 
Integraal Veiligheidsplan. 

 
Prioriteiten 
Prioriteiten Doelstellingen Activiteiten 
Uitvoering 
Integraal 
Veiligheids-
plan  

Terugdringen van 
onveiligheidsgevoel bij 
inwoners en bezoekers. 
Terugdringen veel 
voorkomende criminaliteit. 
Aanpak Huiselijk geweld. 
 

Voorlichting. 
Additioneel politietoezicht. 
Schouw. 

Brandveilig-
heid 

Zorg voor voorkomen, 
beperken en bestrijden van 
incidenten  

Voorlichting. 
Uitgifte en controle op 
gebruiksvergunningen. 

Crisisbeheer-
sing 

Zorg van actuele plannen op 
gebied van crisisbeheersing 
en beschikbaarheid van 
voldoende opgeleide en 
getrainde mensen. 

Actualisering crisisbeheersingsplan en 
houden van oefeningen. 
Actualisering Rampenbestrijdingsplan 
GULF. 
Instellen regionale pool gemeentelijke 
processen. 

   
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Op gebied van crisisbeheersing worden zowel het college als het ambtelijk apparaat met 
regelmaat bijgeschoold en geoefend. In 2010 is de veiligheids regio Utrecht een feit 
geworden. Dit heeft geleid tot overgang van de veiligheidsmedewerker in dienst van de 
VRU. In het kader van de herindeling hebben wij besloten de ontstane vacature niet op te 
vullen en slechts de strikt noodzakelijke werkzaamheden uit te blijven voeren. Met als 
achtervang de medewerkers veiligheid van Breukelen en Maarssen vonden wij het risico 
aanvaardbaar. Gebleken is dat wij hierin een terechte keuze hebben gemaakt.  

  Vanwege de discussie omtrent het op nemen van een bedrag in de begroting voor de 
politiesurveillant, de daaropvolgende discussie en besluitvorming, gecombineerd met opdat 
moment aanwezige vacaturen is slechts een klein deel van het begrote bedrag uitgeven. 

Omschrijving van het programma. 
Het programma omvat openbare orde, 
veiligheidszaken, brandweer en 
rampenbestrijding. Het beleid is erop 
gericht het gevoel van veiligheid bij de 
burgers te vergroten en gaat uit van 
medeverantwoordelijkheid van de 
burgers en organisaties. 
 

Bestaand beleid 
Bestuurlijke kaders: 

 Crisisbeheersingsplan 
 Integraal Veiligheidsplan 
 Convenant politiesurveillant 
 Beleidsplan Brandweer 
 Algemeen Plaatselijke 

Verordening 
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Overzicht (meerjaren)investeringen 
 
In 2010 zijn geen investeringen geweest op openbare orde en veiligheid. 
 
Tabel kengetallen/prestatie-indicatoren 
 Begroting Rekening 

 2010 2010 
Algemeen   
Aantal keer dat de brandweer uitgerukt is voor brand (incl. BMI) 20 *
Aantal keer dat de brandweer uitgerukt is voor loos alarm 15 * 
Loos alarm BMI (brandmeldinstall-aties) 30 * 
Aantal keer dat de brandweer uitgerukt is voor hulpverlening 35 *
Verstrekte gebruiksvergunningen 1 * 
Controle gebruiksvergunningen 40 * 
Aantal mankrachten verdeeld over Nigtevecht en Loenen  48 * 
Aantal oefeningen crisisbeheersing 4 * 
Aantal testen noodnet/ communicatie 6 * 
Voorlichtings-campagnes 4 * 
Aantal vergunningen voor de APV dat verleend is 75 * 
   
 
*Deze prestaties worden vanaf 2010 uitgevoerd door de Veiligheids Regio Utrecht. 
 
Wat heeft het gekost? 
Gerealiseerde baten en lasten 
 
 Begroting Begroting Rekening 

 2010 
vóór wijziging1 

2010 
na wijziging 

2010 

Lasten    
Nieuw beleid 107.438 107.438  
Bestaand beleid 917.831 1.102.107 1.403.796 
Totaal lasten 1.025.269 1.209.545 1.403.796 
Baten    
Nieuw beleid    
Bestaand beleid -15.552 -15.552 -522.400 
Totaal baten -15.552 -15.552 -522.400 
Exploitatie-
resultaat 1.009.717 1.193.993 

 
881.396 

 
Onder het programma ‘Openbare orde en veiligheid’ vallen de volgende producten: 

 
Productnr Omschrijving Portefeuillehouder 

612000 Brandbestrijding en hulpverlening  
612001 Gebouwen, mat. en verbindingen  
612003 Rampenbestrijding  
614003 Diverse vergunningen  
614004 Dierenbescherming  
614005 Overige bescherm. maatregelen  
614006 Politie  

                                                 
 
1 Inclusief 1e wijziging 
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2.1.3 Verkeer, vervoer en waterstaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat hebben we bereikt? 
Het volgende maatschappelijk effect werd beoogd: 

• Binnen Loenen kan veilig aan het verkeer worden deelgenomen over goed 
begaanbare en verlichte wegen, paden, bruggen voor alle soorten verkeer en waar 
een noodzakelijke oeververbinding ontbreekt met gebruikmaking van een veerdienst.   

Prioriteiten Doelstellingen Activiteiten 
Beheerstaken Acceptabel 

onderhoudsniveau 
verhardingen conform 
wegenbeheersplan 

Uitvoering onderhoud conform 
wegenbeheersplan en actualisatie 
wegenbeheersplan 

Reconstructie 
wegen  

Verantwoord 
kwaliteitsniveau 

Het plegen van groot onderhoud aan de 
Polderweg tussen het spoor en de 
Angstelkade,  de Hoekerstraat en de tweede 
fase Oostkanaaldijk en Kanaaldijk-Oost 

 Verantwoord 
kwaliteitsniveau 

Het herstellen van wegverhardingen verband 
houdende met het rioleringsproject 
buitengebied 

30 km zone 30 km zone in 
Nieuwersluis 

Onderzoek en evt uitvoering 30 km zone op 
Stationsweg 

Renovatie 
voetgangers-
bruggen 

Voetgangersbruggen die 
een achterstand in het 
onderhoud hebben, up 
tot date maken 

Werkzaamheden aanbesteden 

Veerdienst Het veilig stellen van de 
continuïteit van de 
veerdienst tussen 
Nigtevecht en 
Nederhorst den Berg 

Groot onderhoud pont, verbetering 
aanlandingsplaatsen en oevervoorzieningen 
en bouw nieuw ponthuis 

Energiezuinige 
verlichting 

Energiezuinige openbare 
verlichting 

Het langzamerhand vervangen van bestaande 
armaturen door energiezuinige armaturen 

Zomerdienst 
brugbediening 

Tijdens zomermaand 
lunchtijdbediening 
bruggen 

De zomerdienst brugbediening is permanent 
ingevoerd 

Vervanging 
beschoeiingen 

Veilige gemeentelijke 
beschoeiingen  

Het vervangen/reconstrueren van 
beschoeiingen langs de en de Nieuwe 
Wetering. 

Openbaar 
vervoer 

Het behouden van 
buslijn 120 

De Provincie heeft lijn 120 intact gehouden. 

Fietsbrug ARK Realisering van een 
fietsbrug over het ARK 
bij Nigtevecht 

Het verlenen van bestuurlijke medewerking 
en mogelijk voorzien in beheer en onderhoud. 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 

Omschrijving van het programma. 
De aanleg en het onderhoud van wegen 
en straten en openbare verlichting, de 
zorg voor de verkeersveiligheid en voor 
een bereikbaar openbaar vervoer en 
het parkeren in de kernen. 

Bestaand beleid 
Bestuurlijke kaders: 

 Wegenbeheersplan gemeente 
Loenen (2005-2014) 

 Beleidsplan Openbare Verlichting 
(2002) 
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Reconstructie wegen 
In 2010 is groot onderhoud uitgevoerd zowel aan de asfaltverhardingen als aan de 
elementenverhardingen waarmee de achterstand nagenoeg is ingelopen. 
 
30 km zone 
De vereniging Nieuwersluis heeft in 2010 een voorstel ingediend voor het aanpassen van de 
Stationsweg. In verband met het ontbreken van middelen heeft dit plan vooralsnog geen 
vervolg gekregen. 
 
Veerdienst 
In 2010 is voor de oversteek Nigtevecht – Nederhorst den Berg een nieuw veer in gebruik 
genomen. Dit geldt ook voor de gerenoveerde aanlandvoorzieningen en het nieuwe 
ponthuisje. 
 
Vervangen/reconstrueren beschoeiingen 
Voor 2010 stond de vervanging van de beschoeiing van de Vecht langs het Zandpad op de 
rol. Echter in verband met het project baggeren van de Vecht van Waternet is besloten om 
de vervanging nog even uit te stellen tot na het baggeren. Deze gelden zouden worden 
onttrokken uit de Algemene Reserve. 
 
Fietsbrug ARK 
In verband met juridische perikelen ten aanzien van het ontwerprecht van de nieuwe brug 
is het proces van de totstandkoming van de overeenkomst vertraagd en over de 
jaarwisseling heen getild.  
 
Overzicht (meerjaren)investeringen 
  
Omschrijving Krediet Gerealiseerd 
Kanaaldijk Oost Nigtevecht 365.000 *246.160 
Werkkrediet SWS Vreeland 240.000 250.820 
Gedeeltelijke reconstructie Polderweg 200.000 60.613 
Vervangen/ombouwen pont Nigtevecht (netto-
investering) 

 25.000 0 

  
*Kanaaldijk Oost Nigtevecht is in 2010 gereed gekomen. Voor deze uitgaven was een 
bestemmingsreserve gevormd van € 365.000. Het resterende saldo van € 118.840 is 
vrijgevallen in de exploitatie. 
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Tabel kengetallen/prestatie-indicatoren 
 Begroting Rekening 

 2010 2010 
Algemeen   
meters asfaltwegen binnen de kom 7.536 7.536 
meters asfaltwegen buiten de kom in beheer gemeente 39.088 39.088 
meters asfaltwegen buiten de kom in beheer derden 9.515 9.515 
meters bestrating binnen de kom 23.651 23.651 
meters bestrating buiten de kom 0 0 
meters fietspaden binnen de kom 250 250 
meters fietspaden buiten de kom 11.531 11.531 
Oppervlakte bebouwde kom km2 2,040 2,040 
Totale oppervlakte km2 gemeente Loenen 27,32 27,32 
Aantal bruggen 24 24 
Aantal binnenvaarwater 4.994 m1 4.994 
Projectmatig   
Status investering pont Nigtevecht Realisatie Realisatie 
Status investering wachthuisje  Realisatie  
Aantal gerealiseerde parkeerplaatsen  5 5 
Aantal gerealiseerde parkeerplaatsen Cronenburgh   
 
Wat heeft het gekost? 
Gerealiseerde baten en lasten 
 
 Begroting Begroting Rekening 

 2010 
vóór wijziging1 

2010 
na wijziging 

2010 

Lasten    
Nieuw beleid 2.565 2.565  
Bestaand beleid 1.473.592 1.508.208 1.886.525 
Totaal lasten 1.476.157 1.510.773 1.886.525 
Baten    
Nieuw beleid    
Bestaand beleid -157.511 -204.511 -239.705 
Totaal baten -157.511 -204.511 -239.705 
Exploitatie-
resultaat 1.318.646 1.306.262 

 
1.646.820 

 
Onder het programma ‘Verkeer, vervoer en waterstaat’ vallen producten: 

Productnr Omschrijving Portefeuillehouder 
621000 Wegen, straten en pleinen  
621002 Bruggen  
621003 Openbare verlichting  
621004 Abri's  
621005 Gladheidsbestrijding  
621007 Uitritvergunningen  
621100 Verkeersmaatregelen  
621200 Openbaar Vervoer  
621400 Invalidenparkeerplaatsen  
622100 Waterwegen en beschoeiingen  
622300 Veerdiensten  

 
                                                 
1 Inclusief 1e wijziging 
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2.1.4 Economische zaken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Wat hebben we bereikt? 
Het volgende maatschappelijk effect werd beoogd: 

• De bestaande economische structuur versterken, differentiëren en uitbreiden. 
 
Prioriteiten 
Prioriteiten Doelstellingen Activiteiten 
Kleinschalige 
uitbreiding 
bestaand 
bedrijventerrein 
De Werf 

Realiseren duurzaam 
bedrijventerrein  

Het in samenwerking met de particuliere 
investeerders en voor hun rekening tot stand 
brengen van een kleinschalige uitbreiding van 
het bedrijventerrein De Werf 

Relocatie 
overlastgevende 
bedrijvigheid 

Oplossen 
overlastproblematiek 

Het bevorderen van de verplaatsing van de 
overlast gevende bedrijvigheid uit de kernen 
naar de uitbreiding van het bedrijventerrein 
de Werf.  
 
Het bevorderen van het beëindigen van het 
bomenrecycling- en biomassabedrijf Driessen 
binnen de gemeente Loenen 

Relocatie in de 
knel zitten 
bedrijven 

Groeiruimte bieden 
aan bedrijven die 
door de omvang van 
hun huidige locatie 
worden gehinderd  

Het bevorderen van de verplaatsing van uit 
haar jasje gegroeide bedrijvigheid uit de 
kernen naar de uitbreiding van het 
bedrijventerrein de Werf. 

Overleg met 
ondernemings-
verenigingen, 
middenstand, 
woningcorporatie
s, LTO 

Uitwisseling van 
standpunten en 
informatie met 
ondernemers uit 
verschillende 
disciplines 

Regulier overleg met  
- ondernemingsverenigingen 
- middenstand 
- woningcorporaties 
- LTO 

   
 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Kleinschalige uitbreiding bestaand bedrijventerrein De Werf  
Ingestemd is met een kleinschalige uitbreiding van De Werf. Een deel van deze ontwikkeling 
is in 2010 meegenomen in het bestemmingsplan Loenersloot-Binnenweg-Kerklaan. Het 
andere deel is afhankelijk van de initiatieven van de eigenaar die in 2010 geen actie heeft 
ondernomen voor verdere uitbreiding van het bedrijventerrein.  
 
 

Omschrijving van het programma. 
Het bevorderen van een evenwichtige 
pluriforme economische structuur en 
werkgelegenheid 
 

Bestaand beleid 
Bestuurlijke kaders: 
 

 Bestemmingsplannen 
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Relocatie overlastgevende  en in de knel zittende bedrijvigheid 
Het uitplaatsen van bedrijven naar het bedrijventerrein De Werf lijkt te stagneren nu er 
geen concrete initiatieven zijn genomen voor uitbreiding van dit bedrijventerrein. 
 
In 2010 is met het bedrijf Driessen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op basis 
daarvan heeft Driessen een bestemmingsplan in voorbereiding genomen voor het realiseren 
van 40 tot 60 woningen aan de Kleizuwe. Dit plan zal in april 2011 in procedure worden 
gebracht.  
 
Overleg met ondernemingsverenigingen, middenstand, LTO en woningcorporaties 
Met de ondernemingsverenigingen Volg en De Werf en bedrijvenvereniging Vreeland is ook 
in 2010 regulier overleg gevoerd over actuele zaken die spelen binnen de gemeente.  
 
Met de ondernemende agrariërs is ook overleg gevoerd. LTO en de gemeente houden elkaar 
op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de agrarische samenleving en de 
Loenense politiek. 
 
Tot slot  heeft met name overleg plaatsgevonden met de woningbouwvereniging Vecht en 
Omstreken en woningcorporatie Wuta over verkoop van vrijgekomen/vrijkomende 
schoollocaties. In 2010 zijn met deze corporaties en Habion prestatieafspraken gemaakt op 
het gebied van volkshuisvesting.  
 
 
Overzicht (meerjaren)investeringen 
In 2010 zijn geen investeringen gepleegd voor dit programma. 
 
Wat heeft het gekost? 
 
Gerealiseerde baten en lasten 
 
 Begroting Begroting Rekening 

 2010 
vóór wijziging1 

2010 
na wijziging 

2010 

Lasten    
Nieuw beleid    
Bestaand beleid 8.902 9.369 4.429 
Totaal lasten 8.902 9.369 4.429 
Baten    
Nieuw beleid    
Bestaand beleid -26.400 -20.510 -20.429 
Totaal baten -26.400 -20.510 -20.429 
Exploitatie-
resultaat -17.498 -11.141 

 
16.000 

 
Onder het programma ‘Economische zaken’ vallen de volgende producten: 

 
Productnr Omschrijving Portefeuillehouder 

631000 Handel en ambacht  
633000 Nutsbedrijven  

 

                                                 
1 Inclusief 1e wijziging 
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2.1.5 Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Wat hebben we bereikt? 
Het volgende maatschappelijk effect werd beoogd: 

• gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren en volwassenen in de gemeente 
Loenen bereiken met een breed (scholings)aanbod – van de peuterspeelzaal tot en 
met de volwasseneneducatie – dat zoveel als mogelijk aansluit bij de vraag van de 
inwoners van Loenen. 

 
Prioriteiten 
Prioriteiten Doelstellingen Activiteiten 
  Nieuwbouw Vreeland 

 
  Nieuwbouw Nigtevecht 

 
  Nieuwbouw Loenersloot 
   
   
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 

  Scholenbouwprojecten 
De nieuwbouwprojecten ‘Samenwoonschool Loenen’ en ‘Brede school Vreeland’ zijn volledig 
afgerond. 
Voor het project ‘Samenwoonschool Nigtevecht’ zijn alle overeenkomsten met de gebruikers 
afgerond en ondertekend. In 2010 stelde de (Loenense) gemeenteraad de kredieten 
beschikbaar voor zowel de bouw van de accommodatie als voor de inrichting van de 
omgeving. Het bouwplan is uitvoeringsgereed, de aanbesteding en gunning hebben 
plaatsgevonden en de aannemingsovereenkomst is ondertekend. Ook de plannen voor de 
inrichting van de omgeving zijn nagenoeg besteksklaar.  
De daadwerkelijke start van de bouw laat nog op zich wachten vanwege de nog lopende 
planologische procedure en de tegen de plannen ingestelde beroepen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving van het programma. 
De zorg voor de onderwijshuisvesting, 
het ontwikkelen van lokaal 
onderwijsbeleid en het stimuleren van 
persoonlijke ontwikkeling van diverse 
doelgroepen 
 

Bestaand beleid 
Bestuurlijke kaders: 

 Verordening leerlingenvervoer 
 Huisvestingsplan en –programma 
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Overzicht (meerjaren)investeringen 
 
Omschrijving Krediet Gerealiseerd 
Krediet samenwoonschool Vreeland 4.385.965 4.297.000 
Krediet samenwoonschool Nigtevecht 2.550.910 396.401 
Renovatie Montessori Loenersloot 200.000 251.246 
Programma huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2010 
(bruto raming) 

19.248 4.711 

Binnenklimaat onderwijshuisvesting 20.000 15.463 
Ludgerus renovatie schoolplein 25.000 25.000 
 
 
Tabel kengetallen/prestatie-indicatoren 
 Begroting Rekening 

 2010 2010 
Algemeen   
Aantal leerlingen (totaal) 952 963 
Aantal leerlingen op openbaar basisonderwijs 263 269 
Aantal leerlingen op bijzonder basisonderwijs 711 694 
Aantal leerlingen speciaal onderwijs/basis onderwijs buiten 
de gemeente   
Aantal aanvragen huisvesting onderwijs 3 2 
Aantal toegekende aanvragen leerlingenvervoer 40 49 
Aantal scholen 7 7 
Projectmatig   
   
Samenwoonscholen  2 
Aantal plaatsen Kinderdagverblijven: 
-Loenen en Vreeland 

 
32 

 
55 

Aantal plaatsen Naschoolse opvang Loenen 50 125 
Aantal plaatsen Naschoolse opvang Vreeland  30 
Aantal plaatsen Naschoolse opvang Nigtevecht  20 
Peuterspeelzaal (Loenen, Vreeland en Nigtevecht) 1 3 
Lokalen (Loenen: 20; Vreeland: 10; Nigtevecht: 10; en 
Loenersloot: 3) 

43 43 

Aantal leerlingen per school: 
-Graaf Florisschool 
-De Tweemaster 
-CBS ’t Fundament 
-CBS Vreeland 
-CBS De Flambouw 
-RKBS Ludgerusschool 
-Montessorischool 

1 oktober 2009 
189 
74 
90 

208 
143 
184 
69 

1 oktober 2010 
208 
61 
92 

210 
151 
178 
63 

 952 963 
Gymlokaal (Loenen, Vreeland en Nigtevecht) 3 3 
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Wat heeft het gekost? 
Overzicht (meerjaren)investeringen 
Gerealiseerde baten en lasten 

 
 Begroting Begroting Rekening 

 2010 
vóór wijziging1 

2010 
na wijziging 

2010 

Lasten    
Nieuw beleid 102.500 102.500  
Bestaand beleid 1.497.833 1.577.622 1.572.002 
Totaal lasten 1.600.333 1.680.122 1.572.002 
Baten    
Nieuw beleid    
Bestaand beleid -135.601 -76.812 -45.392 
Totaal baten -135.601 -76.812 -45.392 
Exploitatie-
resultaat 1.464.732 1.603.310 

 
1.526.610 

 
Onder het programma ‘Onderwijs’ vallen de volgende producten: 

 
Productnr Omschrijving Portefeuillehouder 

642010 Exploitatie OPO Graaf Floris  
642011 Exploitatie OPO De Tweemaster  
642015 Bewegingsonderwijs OPO  
642016 Algemeen beheer OPO  
642100 Huisvesting OPO  
642215 Bewegingsonderwijs BPO  
642300 Huisvesting BPO  
648000 Leerlingenprognose  
648001 Leerlingenvervoer  
648002 Leerplicht  
648003 Logopedie  
648004 Randvoorzieningen  
648005 Schoolbegeleiding  
648007 Lokaal beleid primair onderwijs  
648200 Volwasseneneducatie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Inclusief 1e wijziging 
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2.1.6 Cultuur en recreatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Wat hebben we bereikt? 
 
Het volgende maatschappelijk effect werd beoogd: 

• Het vergroten van het aanbod van, de deelname aan en beleving van kunst, cultuur, 
sport en recreatie, groen, natuur en landschap in de directe leefomgeving door de 
inwoners van Loenen. 

 
Prioriteiten 
Prioriteiten Doelstellingen Activiteiten 
  Natuurontwikkeling en -educatie 
Bevorderen 
sport 

Gevarieerd aanbod 
sportaccommodaties 

 

Breedtesport Toenemende deelname 
aan sport 

Breedtesportprojecten uitwerken en in het 
verlengde daarvan sportbeleid formuleren 

Aangepast 
sporten  

Het uitbreiden van de 
mogelijkheden voor 
mensen met een 
beperking om deel te 
nemen aan sport- en 
beweegactiviteiten    

Voortzetting van het project ´Aangepast 
Sporten` in het Samenwerkingsverband 
Utrecht-West van 2010-2013. Uitvoerder is 
Sport Service Midden Nederland. De 
daadwerkelijk beschrijving van de activiteiten 
die jaarlijks worden uitgevoerd, komen terug 
in jaarplannen. 

Kunst en 
cultuur 

Aanbod van en deelname 
aan kunst en cultuur 
vergroten 

Uitvoering van de actiepunten van de 
gemeentelijke Cultuurnota, waaronder de 
activiteiten van het Cultuurplatform 
Vechtstreek en het haalbaarheidsonderzoek 
Vechtmuseum. Daarnaast aansluiting zoeken 
bij nieuw beleid van de provincie op gebied 
van cultuurparticipatie en bijbehorende lokale 
en bovenlokale activiteiten. 

Toeristisch 
marketingpla
n UTR  

Een gezamenlijk 
marketingplan voor het 
Vecht- en Plassengebied 
opstellen.   

In samenwerking met UTR en verschillende 
Vechtgemeenten uitvoering geven aan het 
Plan van Aanpak dat door UTR is opgesteld.  

Openbaar 
groen 

Het vergroten van de 
kwalitatieve invulling van 
het openbaar groen 

Het voorbereiden en uitvoeren van 
renovatieplannen voor het openbare groen en 
het zo mogelijk intensiveren van het 
onderhoud 
 
 
 
 

Omschrijving van het programma. 
Het initiëren en instandhouden van 
voorzieningen op de gebieden kunst, 
cultuur en sport en de aanleg en het 
onderhoud van het openbaar groen 
 

Bestaand beleid 
Bestuurlijke kaders: 

 Nota speelruimtebeleid 
 Cultuurnota gemeente Loenen 
 Groenstructuurplan 1994 en 

het groenbeheersplan (2004–
2013) 

 Landschapsontwikkelingsplan 
2008 

 Gebiedsvisie Vechtstreek 
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Prioriteiten Doelstellingen Activiteiten 
 
Landschaps-
ontwik-
kelingsplan 

 
Uitvoering geven aan de 
in het LOP genoemde 
projecten en werken met 
als doel instandhouding 
en verbetering landschap 

 
In samenwerking met Landschap Erfgoed 
Utrecht ontwikkelen en uitvoeren van 
projecten 

Doortrekking 
Jaagpad 
Nieuwersluis 

Het verkeersveilig 
doortrekken van het 
jaagpad 

Voortgezet onderzoek om de Vecht 
gedeeltelijk in te dammen i.p.v. het door de 
gemeenteraad verworpen idee van de aanleg 
van een steiger en mogelijke realisatie in 
2010. 

 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Breedtesport 
Onder leiding van een projectleider van  Sport Service Midden Nederland voeren  wij 
breedtesportprojecten uit. Ook in 2010 waren de projecten gericht op: basisschooljeugd, 
tieners, volwassenen/ouderen/mensen met een beperking, de sportverenigingen zelf 
(ondersteuning) en de  jeugdsportpas en het jeugdsportfonds. 
 
Aangepast sporten 
Het project aangepast sporten werkt regionaal aan de versterking van het sportaanbod voor 
mensen met een beperking. In 2010 is begonnen aan het uitbereiden en optimaliseren van 
de resultaten (tot met 2013). Sportservice Midden Nederland voert dit project voor ons uit. 
Door regionaal samen te werken worden meer mogelijkheden gecreëerd voor een 
sportaanbod voor mensen met een beperking, wat op gemeentelijk niveau moeilijk te 
realiseren is. 
 
Sportbeleid 
We zijn in 2010 niet toegekomen aan het voorgenomen formuleren van integraal 
sportbeleid. Gelet op de herindeling ontbrak hiervoor de tijd en is besloten dit beleid door te 
schuiven naar de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. 
 
Kunst en cultuur 
Met Breukelen en Maarssen hebben we de laatste jaren uitvoering gegeven aan de 
gezamenlijk Nota Kunst en Cultuur. Dit op basis van het Actieprogramma Cultuurbeleid van 
de Provincie Utrecht. Met de provincie Utrecht zijn aanvullende afspraken gemaakt over de 
voortzetting van het bovenlokale beleid, ingebed in het nieuwe provinciale programma 
´Cultuurparticipatie´. Hiermee is het mogelijk gebleven om het Cultuurplatform Vechtstreek 
te ondersteunen en culturele activiteiten mogelijk te maken in onze regio, maar ook lokaal 
het aantal mensen dat zich met cultuur bezig houdt te vergroten en te ondersteunen. 
Amateurkunst, Volkscultuur en Cultuureducatie vormden de speerpunten van het cultuur-
beleid, ook voor de komende jaren. Ook stond de voortzetting van bestaande activiteiten 
centraal, zoals de activiteiten van het Cultuurplatform en het onderzoek naar de 
mogelijkheden een Vechtmuseum in de regio te realiseren.   
 
Toeristisch marketingpan voor het Vecht- en Plassengebied 
Wij hebben medewerking verleend aan het plan om een toeristisch marketingplan voor het 
Vecht- en Plassengebied te creëren samen met de gemeenten Maarssen, De Ronde Venen, 
Breukelen, Abcoude en Wijdemeren. 
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Openbaar groen 
In 2010 is op diverse plaatsen een inhaalslag gepleegd met gebruikmaking van de door de 
raad beschikbaargestelde renovatiegelden. De inschakeling van Pauwbedrijven heeft ook 
geleid tot een kwaliteitsverbetering. 
 
Landschapsontwikkelingsplan 
In verband met de voorgenomen herindeling heeft het college besloten geen vacature open 
te stellen maar de samenwerking te gaan zoeken met Landschap Erfgoed Utrecht. 
Landschap Erfgoed Utrecht heeft in 2010 opdracht gekregen werken uit te voeren en voor te 
bereiden. 
 
Doortrekking jaagpad Nieuwersluis 
In 2010 is het indammen van een strook van de Vecht parallel aan de Rijksstraatweg en 
daarop het realiseren van een voetpad onderzocht. Vooralsnog is dit project gestrand op de 
voorwaarde van Waternet dat 500 m2 Vechtwater elders moet worden gecompenseerd. 
 
 
Overzicht (meerjaren)investeringen 
In 2010 zijn geen investeringen gepleegd voor dit programma. 
 
Tabel kengetallen/prestatie-indicatoren 
 Begroting Rekening 

 2010 2010 
Algemeen   
Aantal jeugdleden van een binnensportvereniging  306  
Aantal sport/recreatieve verenigingen 18 18 
Aantal leden van de bibliotheek 1.939 1.690 
Aantal uitleningen bibliotheek 60.328 63.420 
Aantal Rijksmonumenten 333 333 
Aantal gemeentelijke monumenten   
Totale oppervlakte km² gemeente Loenen 27,32 27,32 
km² openbaar groen in de gemeente aanwezig 25,28 25,28 
m2 openbaar groen binnen bebouwde kom 136.000 136.000 

 
Wat heeft het gekost? 
 
Gerealiseerde baten en lasten 
 
 Begroting Begroting Rekening 

 2010 
vóór wijziging1 

2010 
na wijziging 

2010 

Lasten    
Nieuw beleid 7.850 7.850  
Bestaand beleid 1.387.806 1.437.838 1.337.636 
Totaal lasten 1.395.656 1.445.688 1.337.636 
Baten    
Nieuw beleid    
Bestaand beleid -135.165 -152.055 -163.301 
Totaal baten -135.165 -152.055 -163.301 
Exploitatie-
resultaat 1.260.491 1.293.633 

 
1.174.335 

 

                                                 
1 Inclusief 1e wijziging 
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Onder het programma ‘Cultuur en recreatie’ vallen de volgende producten: 
 

Productnr Omschrijving Portefeuillehouder 
651000 Openbaar bibliotheekwerk  
651100 Kunstzinnige vorming  
651101 Emancipatie/ontwikkelingssamenwerking  
653000 Sportaccommodaties  
653001 Subsidies sportbeoefening  
653100 Groene sportvelden  
654000 Kunstbeoefening en bevordering  
654001 Exposities gemeentehuis  
654100 Monumentenzorg  
654101 Bouwvergunning monumenten  
654102 Historisch gemeentearchief  
655000 Natuurbescherming  
656000 Openbaar groen  
656001 Toerisme en recreatie  
656002 Feesten en vlaggen  
656003 Kapvergunning  
656004 Jaagpaden  
656005 Volkstuinen  
658000 Overige cultuur en recreatie  
658001 Speeltuinen en speelweiden  
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2.1.7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat hebben we bereikt? 
Het volgende maatschappelijk effect werd beoogd: 

• Iedere inwoner van Loenen heeft de mogelijkheid in de samenleving te participeren, 
waarbij bij de gemeente extra aandacht is voor ouderen (65+) en mensen met een 
beperking, jongeren en minima prioriteit hebben. 

 
Prioriteiten 
Prioriteiten Doelstellingen Activiteiten 
Wmo Deelname van alle 

inwoners aan de 
samenleving 

Uitvoering van het Beleidsplan 
maatschappelijke ondersteuning, invulling 
van de 9 prestatievelden via jaarlijks plan van 
aanpak 

Jeugd Sluitende keten in de 
jeugdzorg 

Voorbereiden en inrichten van een Centrum 
voor Jeugd en Gezin in Loenen a/d Vecht 
Evalueren van de Nota jeugdbeleid 

Wonen, 
welzijn, zorg 

 Uitwerking Uitvoeringsprogramma wonen, 
welzijn zorg; uitvoeren haalbaarheidsonder-
zoek woonservicezone, versterking welzijn 
(ouderen), formuleren en uitwerken 
woonvisie 

   
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
In 2010 is op bescheiden schaal verder gegaan met het verder uitvoeren van het 
Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning uit 2008. Enkele hoogtepunten: verdere 
ontwikkeling van het Wmo-loket, ondersteuning van mantelzorgers, versterking sociale 
samenhang in buurten en wijken en het aanbieden van preventieve programma´s op het 
gebied van onder andere alcohol en gezond gewicht. We betrekken burgers en organisaties 
zoveel mogelijk bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid betrokken, met een 
centrale rol van de Wmo-Raad Loenen.  
In overleg met de aanbieders voor hulp bij het huishouden is besloten de voorgenomen 
nieuwe Europese aanbesteding, die gepland stond voor eind 2010, uit te stellen. 

Omschrijving van het programma. 
De subsidiëring van welzijns-
instellingen, de zorg voor een 
adequaat voorzieningenniveau, het op 
weg helpen van inwoners naar werk, 
het bestrijden van armoede en het 
verstrekken van bijstand en 
maatschappelijke diensten 
 

Bestaand beleid 
Bestuurlijke kaders: 

 Subsidieverordening en 
budgetafspraken 

 Verordening, Besluit en 
Verstrekkingenboek en Beleidsplan 
maatschappelijke ondersteuning 

 WWB-verordeningen, waaronder de 
re-integratieverordening 

 WSW verordening 
 Wet inburgering 
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Jeugd- en jongerenbeleid 
We proberen de keten in de jeugdzorg – informeren, signaleren, verwijzen, beoordelen, 
interventie – zo sluitend mogelijk te maken. De (verplichte) inrichting van een Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) is een goed middel om op een adequate wijze aan al deze 
aspecten aandacht te besteden. Op verschillende niveaus hebben we samengewerkt aan de 
voorbereiding van het CJG (provincie, SUW, en met name met onze beoogde fusiepartners 
Breukelen en Maarssen). Een te realiseren CJG in Loenen aan de Vecht vereist echter ook 
maatwerk. Van het Rijk ontvangen wij vier jaar een brede doeluitkering. In provinciaal 
verband is de invoering van het Elektronisch Kind Dossier (EKD) en de Verwijsindex 
Risicojongeren (VIR) tot stand gebracht. Als onderdeel van het CJG Stichtse Vecht is in het 
najaar het fysieke inloop voor het CJG in Loenen a/d Vecht geopend. De geplande evaluatie 
van de Nota jeugdbeleid is niet doorgegaan. Dat laten we over aan de nieuwe gemeente. 
 
Wonen, welzijn en zorg 
In 2010 is in nauwe samenwerking met het Lokaal Platform WWZ verder gegaan met de 
uitwerking van het Uitvoeringsplan Wonen, welzijn zorg 2007 gemeente Loenen. Het jaar 
2010 stond vooral in het teken van het onderzoeken van de haalbaarheid van een 
woonservicezone in Loenen a/d Vecht, met een multifunctioneel centrum (als onderdeel van 
het centrumplan Loenen a/d Vecht). Verder is een woonvisie geformuleerd, zijn 
prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties en is de professionalisering van 
welzijn (ouderen) verder ter hand genomen. 
 
Vrijwilligersbeleid 
We zijn verder gegaan met het uitwerking van de in 2007 vastgestelde Notitie 
Vrijwilligersbeleid, om het vrijwilligersleven te enthousiasmeren en te ondersteunen. 
Onderdeel van het vrijwilligersbeleid vormde ook de Maatschappelijke Stage, een wettelijke 
verplichting waar de gemeente Loenen uitvoering aan heeft gegeven door samen met 
Breukelen de zogenaamde ´makelaarsfunctie´ in te kopen bij de Vrijwilligerscentrale 
Maarssen.   
 
Sociale Zaken in een samenwerkingsverband 
Per 1 januari 2007 is de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) met de 
gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater, Breukelen en Loenen een feit. In de gemeente 
Loenen blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan voor cliënten een afspraak te maken, zij het 
in beperkte mate. 
 
Tabel kengetallen/prestatie-indicatoren 
 Begroting Rekening 

 2010 2010 
Algemeen   
Aantal bijstandsgerechtigden 55 47 
Aantal uitkeringsontvangers 371 330 
Aantal minderheden 200 205 
WVG-aantal verstrekte voorzieningen 180 307 
Aantal Wmo bezoeken korte contacten 800 * 
Aantal Wmo cliënten 90 * 
Aantal Wmo hulpvragen 200 309 
Aantal verleende kwijtscheldingen gemeentelijke 
belastingen  120 

   
Projectmatig   
Aantal banen stages die door re-integratie activiteiten is 
vervuld 

  

Aantal geplaatste WSW-geindiceerden   
* Door de herindeling zijn deze gegevens niet meer te achterhalen. 
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Wat heeft het gekost? 
 
Gerealiseerde baten en lasten 

 
 Begroting Begroting Rekening 

 2010 
vóór wijziging1 

2010 
na wijziging 

2010 

Lasten    
Nieuw beleid 23.797 23.797  
Bestaand beleid 3.519.035 3.628.513 3.979.188 
Totaal lasten 3.542.832 3.652.310 3.979.188 
Baten    
Nieuw beleid    
Bestaand beleid -1.553.351 -1.544.140 -1.816.442 
Totaal baten -1.553.351 -1.544.140 -1.816.442 
Exploitatie-
resultaat 1.989.481 2.108.170 

 
2.162.746 

 
 
 
Onder het programma ‘Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening’ vallen de 
volgende producten: 
 

Productnr Omschrijving Portefeuillehouder 
661000 Bijstandverlening  
661100 Sociale werkvoorziening  
661101 Gemeentelijk werkfonds  
661200 Inkomensvoorzieningen  
661400 Bijzondere bijstand  
661401 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen  
662000 Algemeen maatschappelijk werk  
662001 Ouderenwerk  
662004 Overige sociale dienstverlening  
662100 Vreemdelingen  
662101 Nieuwkomers  
662200 Huishoudelijke verzorging (WMO)  
663000 Exploitatie verenigingsgebouwen  
663001 Jeugd- en jongerenwerk  
663002 Welzijnsplan  
663003 Vrijwilligersbeleid  
664100 Indicatiestelling zorgsector  
665000 Peuterspeelzalen  
665001 Kinderdagverblijven c.a.  
665200 Leefvoorzieningen gehandicapten (WVG)  
665201 Woonvoorziening gehandicapten (WVG)  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Inclusief 1e wijziging 
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2.1.8 Volksgezondheid en milieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     
Wat hebben we bereikt? 
Het volgende maatschappelijk effect werd beoogd: 

• Het leveren van een bijdrage aan het realiseren van een veilige, gezonde, 
hygiënische en duurzame leefomgeving en het versterken van de bestaande 
milieukwaliteit door burgers, bedrijven en de gemeente zelf te stimuleren tot 
milieuvriendelijk handelen en gedrag, mede door zelf het goede voorbeeld te geven. 

 
Prioriteiten 
Prioriteiten Doelstellingen Activiteiten 
Gezondheids-
voorzieningen 

Bevordering 
gezondheidssituatie 

Uitwerking gezondheidsaspecten o.a. via het 
Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 

  Invulling geven aan integrale 
jeugdgezondheidszorg (JGZ 0-19 jaar) 

Beheerstaken 
riolering 

Het optimaal in bedrijf 
houden van 
voorzieningen voor de 
afvoer van afvalwater, 
hemelwater en overtollig 
grondwater 

Reiniging, onderhoud en inspectie riolering, 
kolken en gemalen en overige 
randvoorzieningen 

Telemetrie 
riolering 

Het voorkomen en tijdig 
signaleren van storingen 
en milieuproblemen 

Het aanbrengen van telemetrie op de 
hoofdgemalen en de overige gemalen 

WVO-
vergunning 

Voldoen aan eisen 
vergunning met als 
hoger doel bevordering 
hygiëne, 
volksgezondheid en 
bescherming milieu en 
waterkwaliteit 

Aanpassen bestaande riolering aan eisen 
WVO-vergunning, Basisinspanning (BI) en 
Waterkwaliteitsspoor (WKS). Onderzoek naar 
mogelijkheden van afkoppelen van 
hemelwater naar oppervlaktewater  

Gemeentelijke 
watertaken 

Voldoen aan de 
wetgeving door 
zorgplicht voor 
hemelwater en 
grondwater te borgen in 
organisatie 

Vormgeven van o.a. een loket voor de 
burgers bij meldingen en klachten 
waterproblemen 
 

 Zorgplicht bij structurele 
grondwaterproblemen 

Oplossing bieden bij structurele 
grondwaterproblemen door het nemen van 
maatwerkoplossingen in overleg met 
waterkwantiteitsbeheerder 

Reiniging Het ondergronds 
brengen van 

Bestaande bovengrondse containers voor 
afval vervangen door ondergrondse 

Omschrijving van het programma. 
De zorg voor volksgezondheid, 
hygiëne, milieu en verantwoorde wijze 
van afvoer van afvalstoffen en 
afvalwater. Voorts het beheren van de 
gemeentelijke begraafplaatsen. 
 

Bestaand beleid 
Bestuurlijke kaders: 

 Gemeentelijk rioleringsplan 
2009-2013  

 Milieubeleidsplan 
 Klimaatbeleid 
 WMO (nota gezondheidsbeleid) 
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Prioriteiten Doelstellingen Activiteiten 
afvalverzamelcontainers 
ter verbetering van de 
leefomgeving 

opslagplaatsen en het inzamelsysteem hierop 
aanpassen.  
De scheiding van plastic afval bevorderen 
 

Milieubeleidsst
ukken 

Het formuleren van 
beleid hoe om te gaan 
met milieuvraagstukken 

Milieubeleidsplan, milieuprogramma, SLOK en 
andere diverse beleidsstukken 

Milieuvergun-
ningen en 
handhaving 

Bedrijven houden zich 
aan de milieuregelgeving 
en hebben actuele 
vergunningen 

Controle van bedrijven, periodiek of n.a.v. 
signalen,  
verzorgen vergunningverlening en ontvangen 
meldingen van activiteiten. 

 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Nota gezondheidsbeleid 
Er is in 2010 geen aparte nieuwe gezondheidsnota geschreven. De meeste 
gezondheidsthema´s die om beleidsmatige aandacht vragen zijn in 2008 al verwerkt in het 
Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning. 
 
Beheerstaken riolering 
Ingevolge het in 2008 vastgestelde verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2009-2013 zijn de 
beheerstaken in 2010 geïntensiveerd door het verhogen van de frequenties van het 
onderhoud, reinigen en inspecteren van de riolering, kolken en gemalen en overige 
randvoorzieningen. 
 
Telemetrie riolering 
De (hoofd-)gemalen en overige gemalen zijn in 2010 nagenoeg allen voorzien van een op 
afstand uitleesbaar signaleringssysteem zodat storingen tijdig kunnen worden gesignaleerd 
en verholpen om milieuproblemen te voorkomen. 
 
Aanpassing bestaande riolering ivm WVO-vergunning 
In 2010 is 1/5 deel van het rioolareaal geïnspecteerd. Het geen heeft geleid tot concrete 
renovaties van delen van het rioolsysteem. De raad heeft hiervoor gedurende 5 jaar circa € 
350.000 beschikbaargesteld. 
 
Gemeentelijke watertaken 
In verband met de voorgenomen herindeling is besloten om de invoering van het digitaal-
loket watertaken uit te stellen. 
 
Reiniging 
In verband met de voorgenomen herindeling is besloten om de ondergrondse containers 
nog niet in te voeren om te voorkomen dat in de nieuwe gemeente te veel systemen naast 
elkaar gaan bestaan. 
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Overzicht (meerjaren)investeringen 
 
Omschrijving Krediet Gerealiseerd 
Riolering buitengebied 1e fase 2.672.832 2.274.730 
Riolering buitengebied 2e fase 4.457.000* 2.185.563 
Riolering buitengebied 3e fase  * 2.161.846 
Riolering Singel Vreeland 190.000 202.235 
Aanpassing riolering WVO-vergunning * 21.990 
Riolering renovatie diverse gemalen * 204.999 
Riolering renovatie riolen * 271.741 
Riolering grondwater * 9.321 
Riolering Loenen 165.000 0 
Riolering Nigtevecht 360.000 0 
 
* Op 4 november 2008 heeft de raad van de gemeente Loenen het GRP 2009-2013 
vastgesteld. In dit voorstel heeft de raad een krediet vastgesteld van € 3,7 miljoen voor het 
aanleggen van nieuwe riolering. Tevens heeft Waternet een subsidie toegezegd van 
maximaal € 757.000 voor deze aanleg van nieuwe riolering. 
 
Tabel kengetallen/prestatie-indicatoren 
 Begroting Rekening 
 2010 2010 
Algemeen   
GGD Basispakket per inwoner 12,00 12,00 
Aantal km riool in gemeente Loenen 79,09 68,52 

   
 
Wat heeft het gekost? 
 
Gerealiseerde baten en lasten 
 Begroting Begroting Rekening 

 2010 
vóór wijziging1 

2010 
na wijziging 

2010 

Lasten    
Nieuw beleid 104.500 95.500  
Bestaand beleid 3.168.125 3.234.920 3.267.460 
Totaal lasten 3.272.625 3.330.420 3.267.460 
Baten    
Nieuw beleid    
Bestaand beleid -2.731.560 -2.716.560 -2.851.831 
Totaal baten -2.731.560 -2.716.560 -2.851.831 
Exploitatie-
resultaat 541.065 613.860 

 
415.629 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Inclusief 1e wijziging 
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Onder het programma ‘Volksgezondheid en milieu’ vallen de volgende producten: 
 

Productnr. Omschrijving Portefeuillehouder 
671100 Ambulancevervoer  
671400 Gemeenschappelijke gezondheidsdienst  
671401 Overige volksgezondheid  
671500 Uniform deel jeugdgezondheidszorg  
671600 Maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg  
672100 Reiniging  
672200 Riolering  
672300 Milieubeheer  
672301 Overig milieubeheer  
672400 Lijkbezorging  
672500 Opbrengst afvalstoffenheffing  
672600 Opbrengst rioolrechten  
673200 Baten begraafplaatsrechten  



 

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 
 
 
  - 40 - 

 

2.1.9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Wat hebben we bereikt? 
De volgende maatschappelijke effecten werden beoogd: 

• Een heldere en herkenbare ruimtelijke inrichting van de kernen met een 
hoogwaardige kwaliteit en voorzieningenniveau. 

• In het landelijk gebied een bescherming van de landschappelijke en 
cultuurhistorische en natuurwaarden, een en ander in evenwicht met de agrarische 
activiteiten en agrarische bedrijfsvoering. 

• Voldoen aan de actuele woningbehoefte en een opwaardering van de directe 
woonomgeving. 

 
Prioriteiten 
Prioriteiten Doelstellingen Activiteiten 
Bestemmings-
plannen 

Actueel bestand van 
bestemmingsplannen 

Actualisering bestemmingsplannen  

 Het faciliteren van 
nieuwe 
ontwikkelingen 

Het opstellen van bestemmingsplannen voor 
nieuwe ontwikkelingen 

 Het (digitaal) 
uitwisselbaar en 
raadpleegbaar maken 
van 
bestemmingsplannen 
en het voldoen aan de 
wettelijke 
digitaliseringseisen 

Het digitaliseren van bestemmingsplannen 

Doorwerking 
milieuaspecten in 
ruimtelijke- en 
bouwplannen 

Ruimtelijk- en 
bouwbeleid dat zich 
goed verhoudt met 
milieueisen 

Ieder plan wordt getoetst op alle relevante 
milieuaspecten 

Structuurvisie Nieuwe structuurvisie Het voorbereiden van een nieuwe 
structuurvisie 

Archeologie In beeld brengen 
gebieden met 
(potentiële) 
archeologische 
waarden alsmede het 

Het opstellen van een archeologische 
waarden- en beleidskaart en het opstellen 
van beleid omtrent de vraag hoe moet 
worden omgegaan met archeologie 

Omschrijving van het programma. 
Stedenbouwkundige advisering, 
ontwikkeling van de kommen en het 
buitengebied, de realisatie van 
bouwlocaties en het ontwikkelen van 
volkshuisvestingsbeleid 
 
 

Bestaand beleid 
Bestuurlijke kaders: 

 Welstandsnota/beeldkwal. Plannen 
 Gebiedsvisie Vechtstreek 
 Landschapsontwikkelingsplan 
 Bestemmingsplannen 
 Ontheffingenbeleid 
 Woonvisie 2009-2013 
 Plan van aanpak actualisering 

bestemmingsplannen 
 Uitvoeringsprogramma integrale 

handhaving 2007-2010 
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Prioriteiten Doelstellingen Activiteiten 
vaststellen van beleid.  

Grondexploitatie Het opnieuw inrichten 
van gebieden in 
verband met 
bedrijfsverplaatsing of 
anderszins 

Het herontwikkelen van locaties ten behoeve 
van woningbouw en andere functies 

Centrumplan Totstandkoming 
ontwikkelingsovereen
komst 

Het op basis van onderhandelingen komen tot 
een ontwikkelingsovereenkomst voor het 
centrumgebied van Loenen aan de Vecht 

Volkshuisvesting Uitvoering van de 
woonvisie 

Het concretiseren van de woonvisie middels 
het maken van prestatieafspraken met 
corporaties 

Regionaal 
overleg 

Het meeliften op 
ontwikkelingen en 
vergaren van kennis 

Het deelnemen aan regionaal overleg en 
regionale projecten m.b.t. ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting 

Omgevings-
vergunning 

Invoering van de 
omgevingsvergunning 

Het voorbereiden van de implementatie van 
de omgevingsvergunning 

Handhaving Nakoming regelgeving 
door burgers 

Het actief handhaven van regelgeving 

 
 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Ruimtelijke Ordening 
 
Actualisering bestemmingsplannen 
In 2010 is de actualiseringslag van de bestemmingsplannen zo goed als afgerond. In 2011 
en verder zullen nog de plannen kom Loenen, en woonwijken Loenen, alsmede het 
bestemmingsplan landelijk gebied worden opgepakt. 
 
Bestemmingsplannen voor nieuwe ontwikkelingen 
Het bestemmingsplan Cronenburgh is in 2010 door de raad vastgesteld. Daarmee is de 
planologische basis gelegd voor de aanleg van de randweg. 
 
De uitbreiding van bedrijventerrein De Werf is gedeeltelijk planologisch ingepast in het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan Loenersloot-Binnenweg-Kerklaan op het voormalige 
Kroon-terrein. De uitbreiding die buiten dit terrein plaatsvindt, wordt separaat middels een 
bestemmingsplanherziening mogelijk gemaakt, zodra de eigenaar van de gronden daartoe 
het initiatief neemt. 
 
In 2010 is een aanvang gemaakt met het opstellen van een bestemmingsplan ten behoeve 
van woningbouw in Vreeland-Oost.  
 
In 2010 is de bestemmingsplanherziening vastgesteld voor het perceel achter Oud Over 30. 
Betaling van de verkoopprijs geschiedt nadat de bestemmingsplanherziening onherroepelijk 
is geworden. 
 
Structuurvisie 
Gelet op de voorgenomen herindeling is in 2010 niet meer gestart met de voorbereiding van 
een structuurvisie voor Loenen.  
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Grondexploitatie 
Het deelplan Tweehoven is in 2010 opgeleverd door de ontwikkelaar. Begin 2011 kan 
daarom deze deelexploitatie van het Centrumplan worden afgesloten.  
Voor het deelplan Winkels is in 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen 
gemeente, Habion, woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, Schuitema vastgoed en 
ontwikkelaar Artica teneinde tot nieuwbouw te komen van winkels, woningen, zorgcomplex 
en multifunctioneel centrum in Loenen aan de vecht. 
 
Archeologie 
In 2010 heeft de raad het wettelijk vereiste beleid vastgesteld. 
  
Volkshuisvesting 
Begin 2010 zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties Vecht 
en Omstreken en Wuta en Habion vastgesteld.  
meerjaren)investeringen 
Overzicht (meerjaren)investeringen 
Omschrijving Krediet Gerealiseerd 
Bestemmingsplan Mijnden 16.700 21.403 
Bestemmingsplan Landelijk Gebied 167.000 167.890 
Bestemmingsplan de Werf 18.627 5.554 
Bestemmingsplan Nieuwersluis 40.000 40.887 
Bestemmingsplan woongebied Loenen 40.150 34.470 
Digitalisering bestemmingsplannen 30.000 15.000 
Startersleningen 2010 35.000 0 
Integrale herziening bestemmingsplan 
landelijk gebied 2011 

30.000 0 

Integrale herziening bestemmingsplan 
landelijk gebied 

40.000 0 

 
 
 
Tabel kengetallen/prestatie-indicatoren 
 Begroting Rekening 

 2010 2010 
Algemeen   
Woonruimten 3.591 3.818 
Loenen 1.860 * 
Loenersloot 215 * 
Nieuwersluis 178 * 
Nigtevecht 618 * 
Vreeland 720 * 
Bijzondere woonruimte 284 284 
Recreatiewoningen 25 24 
 
* In verband met de herindeling geen onderverdeling mogelijk. 
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Wat heeft het gekost? 
 
Gerealiseerde baten en lasten 
 
 Begroting Begroting Rekening 

 2010 
vóór wijziging1 

2010 
na wijziging 

2010 

Lasten    
Nieuw beleid    
Bestaand beleid 1.237.589 1.422.034 2.182.019 
Totaal lasten 1.237.589 1.422.034 2.182.019 
Baten    
Nieuw beleid    
Bestaand beleid -529.030 -1.373.530 -855.481 
Totaal baten -529.030 -1.373.530 -855.481 
Exploitatie-
resultaat 708.559 48.504 

 
1.326.538 

(inclusief bouwgrondexploitatie) 
 
 
Onder het programma ‘Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting’ vallen de volgende in de 
productenbegroting opgenomen producten: 
 

Productnr. Omschrijving Portefeuillehouder 
681000 Bestemmingsplannen  
682000 Woningexploitatie/woningbouw  
682100 Stads- en dorpsvernieuwing  
682200 Bouw- en woningtoezicht  
682201 Woonruimtezaken  
682202 Woonschepen en woonwagens  
682204 Woonconsumenten  
682300 Leges bouwvergunningen  
683000 Bouwgrondexploitaties  

 

                                                 
1 Inclusief 1e wijziging  
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2.2 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de inkomsten van de gemeente, die niet direct aan een programma 
zijn toe te rekenen, toegelicht. De bekostiging van het voorzieningenniveau in de gemeente 
wordt onder meer gevonden in algemene dekkingsmiddelen. Het gaat hierbij om de 
volgende beleidsuitgangspunten: 
• lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is; 
• algemene uitkering uit het gemeentefonds; 
• dividend; 
• saldo van de financieringsfunctie; 
• compensabele btw versus uitkering uit btw compensatiefonds 
• overige algemene dekkingsmiddelen. 
 
De lasten van deze posten, zoals de kosten van de belastingheffing en de uitvoering van de 
Wet waardering onroerende zaken zijn ook opgenomen op dit programma. In dit hoofdstuk 
gaat het met name over de OZB, toeristenbelasting, forensenbelasting, de deelnemingen en 
de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen hebben geen vastgesteld 
bestedingsdoel. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de 
rioolrechten. 
 
Wat hebben we bereikt? 
Het volgend effect werd beoogd: 

• Een reëel sluitende (meerjaren)begroting, waarbij buiten de inflatiecorrectie in 
principe geen verhoging van de gemeentelijke belastingen mag plaatsvinden. 
Financiële meevallers zullen eerst terugvloeien in de algemene middelen. 

 
Tabel kengetallen/prestatie-indicatoren 
 Begroting Rekening 

 2010 2010 
Algemeen   
Aantal waardebezwaren belastingen (% van beschikkingen) 2,5% 2,39% 
%gegronde bezwaren 35% 17% 
% ongegrond 56% 73% 
Ingetrokken en niet ontvankelijk 4% 9,7 % 
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Wat heeft het gekost? 
 
 
 Begroting Begroting Rekening 

 2010 
vóór wijziging1 

2010 
na wijziging 

2010 

Lasten    
Nieuw beleid 8.476   
Bestaand beleid 1.482.165 4.388.953 4.201.359 
Totaal lasten 1.490.641 4.388.953 4.201.359 
Baten    
Nieuw beleid    
Bestaand beleid -11.298.224 -15.130.261 -15.320.523 
Totaal baten -11.298.224 -15.130.261 -15.320.523 
Exploitatieresultaat -9.807.582 -10.741.308 -11.119.164 

Bestaande uit:    
3.2.2 Overzicht 
gerealiseerde 
algemene 
dekkingsmiddelen  

-8.803.095 
 

-8.748.824 -7.880.005 

3.2.4 Werkelijke 
toevoegingen en 
onttrekkingen aan 
reserves 

-1.404.487 
 

-1.997.225 -3.267.064 

3.2.5 Gerealiseerd 
resultaat na 
bestemming 

400.000 4.741 27.905 

 
Het voordelige verschil van € 377.856 ten opzichte van de begroting na wijziging betreft 
ondermeer de volgende producten: 

• Geldleningen langer dan 1 jaar nadelig   €       126.025 
• Onvoorzien nadelig      €       236.688  
• Saldo hulpkostenplaatsen nadelig     €       523.156 
• Mutaties reserves voordelig     €    1.269.840- 
• Resultaat na bestemming     €        23.164  

 
Deze verschillen zijn uitvoerig geanalyseerd bij 3.2.2. Overzicht gerealiseerde algemene 
dekkingsmiddelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Inclusief 1e wijziging 
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Onder ‘Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien’ vallen de volgende producten: 
 

Productnr Omschrijving Portefeuillehouder 
691100 Geldleningen korter dan een jaar  
691300 Overige financiële middelen  
691400 Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar  
692100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds  
692201 Onvoorziene uitgaven  
693000 Wet WOZ  
693100 Opbrengst Onroerende zaakbelasting gebruik  
693200 Opbrengst onroerende zaakbelasting eigenaren  
693300 Opbrengst roerende zaakbelasting  
693600 Opbrengst toeristenbelasting  
693700 Opbrengst hondenbelasting  
693900 Opbrengst precariorechten  
694000 Lasten heffing en invordering  
696000 Saldo kostenplaatsen  
697000 Saldo baten en lasten voor bestemming  
698000 Mutaties reserves  
699000 Saldo baten en lasten na bestemming  
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2.3 Paragrafen 

2.3.1 Weerstandsvermogen en risico´s 

 
Deze paragraaf behandelt de weerstandscapaciteit van onze gemeente in relatie tot de 
risico’s die we lopen. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: al die elementen 
waarmee eventuele tegenvallers bekostigd kunnen worden. Feitelijk is de paragraaf 
weerstandsvermogen een verder ontwikkelde risicoparagraaf. 
 
Risico’s 
In deze paragraaf worden actuele risico’s beschreven. De relevante risico’s voor het 
weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet zijn ondervangen middels bijvoorbeeld 
verzekering. Reguliere risico’s die zich regelmatig voordoen en die vrij goed meetbaar zijn, 
maken geen deel uit van deze paragraaf. Voor deze risico’s kunnen verzekeringen worden 
afgesloten, voorzieningen worden gevormd of extra middelen (budget) worden toegekend. 
Het gaat in deze paragraaf alleen om relevante risico’s ofwel risico’s die van materieel 
belang zijn. Per risico is een inschatting gemaakt van de maximale financiële schade en de 
kans dat het zich voordoet. De volgende kansindeling is hierbij te onderscheiden: 
Zeer gering =    2½% 
Laag =   12½% 
Gemiddeld =  50   % 
Hoog =  87½% 
Voor de berekening van het uiteindelijke risicobedrag wordt het maximale risicobedrag per 
onderdeel vermenigvuldigd met de (ingeschatte) kans dat het zich voordoet. Alle bedragen 
bij elkaar opgeteld vormen het totale risicobedrag. 
 
CAO 
De gemeente kan slechts beperkt invloed uitoefenen op de ontwikkelingen binnen de CAO-
onderhandelingen. Hierdoor kan het voorkomen dat de ramingen die wij hebben opgenomen 
niet toereikend zijn. Dit is in 2010 echter niet het geval geweest. De huidige CAO-
gemeentepersoneel is ingegaan op 1 januari 2010.  
 
Gemeenschappelijke regelingen 
Op gemeenschappelijke regelingen hebben wij beperkte invloed, zoals ook blijkt uit de 
paragraaf verbonden partijen. Het maximale risico werd ingeschat op € 25.000. De kans dat 
dit risico zich zou manifesteren werd ingeschat op gemiddeld. Er zijn uiteindelijk geen 
negatieve financiële ontwikkelingen geweest in 2010. 
 
Continuïteit gemeentelijke dienstverlening 
Bij onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of ontslag kan het nodig zijn om tijdelijk 
extern personeel in te huren om de dienstverlening te kunnen garanderen. Mede gelet op de 
arbeidsmarkt werd dit risico in 2010 hoger ingeschat dan voorgaande jaren. Dit risico werd 
in de kansberekening bij de begroting ingeschat als “hoog” met een maximaal risico van 
€ 300.000. Ook in 2010 moest ingehuurd worden, en wel voor een bedrag van ongeveer 
€ 1.100.00. Middels de 2e bestuursrapportage 2009 en de beide bestuursrapportages 2010 
is hiervoor extra budget gereserveerd door uw raad van ruim € 1,6 miljoen, waarmee geen 
aanspraak op de risicoreserve nodig blijkt ten gunste van het saldo 2010. 
 
Open eind-regelingen 
In de begroting zijn ramingen opgenomen waarvan de lasten niet beïnvloedbaar zijn, omdat 
ze afhangen van de mate waarin burgers een beroep doen op de bovenliggende wet- en 
regelgeving. Het betreft hier met name leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en de wet 
maatschappelijke ondersteuning.  Het maximale risico werd ingeschat op € 160.000. Kans 
dat dit risico zich manifesteert: hoog. In 2010 heeft dit risico zich voorgedaan, met een 
overschrijding van de ramingen van € 183.576. Het ingeschatte risico is overschreden met 
€ 23.576. 
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Cronenburgh  
Het project Cronenburgh is in drie fases verdeeld. Fase I en II zijn in de jaarrekening 2008 
financieel afgerond. Fase III bestaat uit het aanleggen van de Randweg. De financiële 
consequenties van dit project zijn voor Loenense begrippen omvangrijk en de risico’s zijn 
dus ook navenant groot. In de exploitatie voor fase III is een bedrag opgenomen voor 
verwerving van grond. Gezien het tijdspad van de exploitatie is er een risico dat de 
gehanteerde uitgangspunten mogelijk zullen moeten worden bijgesteld. Periodiek wordt de 
exploitatie geactualiseerd. Ter dekking van de kosten van de Randweg is een 
bestemmingsreserve gevormd. Het maximale risico dat het gereserveerde bedrag overstijgt 
wordt ingeschat op € 100.000. Kans dat dit risico zich manifesteert: gemiddeld. In 2010 
ziijn geen overschrijdingen geweest. 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
In 2007 is de Wmo ingevoerd. Net als bij de WWB is een groot aantal uitvoeringstaken naar 
de gemeente toe gekomen. Een financieel risico is gelegen in het feit dat nog onduidelijk is 
of de huidige en toekomstige budgetten voldoende zullen zijn, onder andere gezien de 
vergrijzing. Na twee volledige jaren WMO blijkt dat de budgetten voor deze jaren toereikend 
waren. Toch wordt verwacht dat de komende jaren in toenemende mate een beroep op 
deze voorziening zal worden gedaan. In de budgetten voor de jaren 2009 tot en met 2012 
is hiermee rekening gehouden. Het maximale risico wordt ingeschat op € 75.000. Kans dat 
dit risico zich manifesteert: gemiddeld. Voor het resultaat 2010 wordt verwezen naar het 
eerder vermelde risico “Open eind-regelingen”. 
 
Scholenprojecten 
Voor de twee overgebleven scholenprojecten gold dat de financiële consequenties 
omvangrijk waren en de risico’s navenant groot. Voor de eerste financiële tegenvallers zijn 
extra middelen beschikbaar gesteld. Het maximale risico werd ingeschat op € 405.000. 
Kans dat dit risico zich manifesteert: gemiddeld. De nieuwe accommodatie in Vreeland is in 
september 2009 in gebruik genomen. De financiële eindopzet is afgerond in 2010, zoals ook 
vermeld in de 2e bestuursrapportage. Er is geen beroep nodig op de risicoreserve. 
 
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 
Onze belangrijkste inkomstenbron, de algemene uitkering uit het gemeentefonds, is een 
onzekere factor in de begroting. Regelmatig sluist het rijk bezuinigingen en efficiency 
kortingen via het gemeentefonds door. Ook komt informatie niet altijd tijdig beschikbaar.  
Het maximale risico werd ingeschat op € 150.000. Kans dat dit risico zich manifesteert: 
hoog. In 2010 bedraagt de overschrijding € 66.000. Dit blijft onder het ingeschatte risico. 
 
Garanties 
Er zijn in het totaal voor afgerond € 21 miljoen aan garantiestellingen en waarborgen 
verstrekt. Kans dat dit risico zich manifesteert: zeer gering.  
 
Weerstandscapaciteit 
De bronnen van de gemeente Loenen om financiële tegenvallers ten gevolge van relevante 
risico’s te kunnen ondervangen (verzamelterm: weerstandscapaciteit) bevinden zich 
enerzijds in de exploitatiesfeer (onvoorzien en stelposten) en anderzijds in de balanssfeer 
(de reservepositie). Daarnaast wordt een verzekeringsportefeuille beheerd ter dekking van 
mogelijke schade uit overige onzekere voorvallen. Ten slotte kan de onbenutte 
belastingcapaciteit tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. 
 
Onvoorzien en stelposten 
I Op het product onvoorzien is dat bij de begroting rekening is gehouden dat een 
medewerker eerder met vervroegd pensioen zou gaan, dit zou € 30.000 opleveren. Echter 
de persoon heeft besloten om pas op 65 jarige leeftijd met pensioen te gaan. Verder is 
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rekening gehouden met het inkoopvoordeel dat de gemeente heeft door de overeenkomst 
met het inkoopbureau om centraal in te kopen. Echter is dit voordeel niet te kwantificeren. 
 
Onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit wordt gevormd door de ruimte die er nog is om de 
algemene belastingen te verhogen. Algemene belastingen hoeven niet kostendekkend te 
zijn en kunnen in principe onbeperkt verhoogd worden. Een onbenutte capaciteit is hierdoor 
niet te berekenen.  
 
Wel is voor de OZB is landelijk een ‘macro-norm’ afgesproken (voor 2010 4,3%), hoewel 
deze niet in wetgeving is vastgelegd. Afspraak is dat wanneer op landelijk niveau de OZB 
stijging boven deze norm uitkomt, het Rijk de algemene uitkering met het meerdere bedrag 
kan korten. Toepassing lijkt onrechtvaardig aangezien gemeenten collectief gekort worden 
terwijl slechts een aantal gemeenten de overschrijding veroorzaken. In 2008 is volgens het 
kabinet de macronorm overschreden, de algemene uitkering is toen echter niet gekort.. 
 
De Provincie Utrecht geeft in haar ´Nota begrotingspositie 2010´ aan dat de gemeente 
Loenen een ´restant capaciteit onroerende zaakbelastingen´ heeft van circa € 790.000. 
Indien het noodzakelijk zou zijn om de weerstandscapaciteit te verhogen zou het mogelijk 
zijn deze onderbenutting op termijn in te lopen. Natuurlijk behoeft dit wel de goedkeuring 
van in eerste instantie de gemeenteraad.  
 
Reservepositie 
Voorzieningen worden gevormd om bekende en kwantificeerbare risico’s te dekken. 
Reserves daarentegen kunnen worden ingezet als algemene buffer tegen risico’s. De totale 
reservepositie van Loenen bedraagt eind 2010 ruim € 18 mln. Bedacht moet worden dat 
een aantal bestemmingsreserves niet kunnen worden meegerekend als buffercapaciteit, 
omdat ze bijvoorbeeld dienen ter dekking van kapitaallasten of het begrotingssaldo in de 
exploitatie. Deze reserves bedragen per eind 2010 circa € 15 miljoen, waardoor er circa € 3 
miljoen als buffer resteert. Gezien de omvang van onze reguliere reservepositie hebben we 
geen inschatting gemaakt van de stille reserves (zoals activa die afgeschreven zijn maar 
nog wel waarde hebben). 
 
Overzicht reserves 
Reserve Stand begin 

2010 
Stortingen Onttrekkingen Stand eind 

2010 
Algemene reserve 3.693.519 718.755 3.872.035 540.240 
Bestemmingsreserves 17.366.457 3.116.568 2.464.653 18.018.371 
Totaal 21.059.976 3.835.323 6.336.688 18.558.611 
 
Verzekeringen 
Naast het creëren van reserves bestaat er ook de mogelijkheid om bepaalde risico’s te 
verzekeren. De gemeente doet dit onder andere op het gebied van risico’s van brand, 
ongevallen, aansprakelijkheid bij niet commerciële taken, wagenpark, machines en 
vaartuigen. Binnen deze risico’s is niet alles gedekt. Daarnaast neemt de claimbewustheid 
van burgers en bedrijven de afgelopen jaren merkbaar toe. Men is sneller geneigd om te 
proberen de schuldvraag bij ondervonden hinder of schade bij overheden te leggen. 
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat in onze begroting voldoende is geraamd om aan deze 
claims en eigen risico’s te kunnen voldoen. 
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Weerstandscapaciteit (conclusie) 
Samengevat vertoont de weerstandscapaciteit het volgende beeld:  
 
Weerstandscapaciteit 
(bedrag in € 1.000) 

Begroting Rekening 

Risico’s   
Totaal risico’s 1.497 286 
   
Weerstandscapaciteit   
Onvoorzien 39 -9 
Reserves 12.200 3.000 
Verzekeringen p.m. p.m. 
Onbenutte belastingcapaciteit p.m. p.m. 
Stille reserves p.m. p.m. 
Totaal weerstandscapaciteit 12.239 +p.m. 2.991 + p.m. 
 
Wij zijn van mening dat het weerstandsvermogen van de gemeente Loenen voldoende is 
geweest in 2010. 
 
Onderhoudsvoorzieningen 
Het is gebruikelijk om de kosten van periodiek en groot onderhoud van de gemeentelijke 
gebouwen (inclusief schoolgebouwen) in een meerjarenonderhoudsplan (MOP) op te nemen, 
waarna de per jaar gelijkblijvende stortingen in een onderhoudsvoorziening zijn te 
berekenen. Wanneer het onderhoudsplan ontbreekt of niet actueel is, wordt elk jaar aan de 
hand van het daadwerkelijke onderhoudsniveau bezien of uitstel van onderhoud langer aan 
de orde kan zijn. De gemeente loopt dan het risico op gebreken aan gebouwen door 
achterstallig onderhoud.  
 
Ten aanzien van de gemeentelijke panden en de dorpshuizen is uw raad in de 2e 
bestuursrapportage op de hoogte gesteld van de op basis van de actuele 
onderhoudsplannen benodigde jaarlijkse stortingen in de onderhoudsvoorzieningen (eigen 
voorzieningen en voorzieningen van de stichtingen).  
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2.3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

 
De gemeente Loenen is qua oppervlakte uitgestrekt en bedraagt ruim 2.705 ha. Een groot 
deel hiervan is bij de gemeente als openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden 
plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor de activiteiten zijn veel kapitaalgoederen 
nodig: wegen, riolering, verlichting, openbaar groen en gebouwen. De kwaliteit van de 
kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en 
uiteraard de (jaarlijkse) lasten. 
Het beleid van de gemeente Loenen voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder 
meer opgenomen in de nota’s: 
 
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2009-2013) 
- Wegenbeheersplan gemeente Loenen (2009-2018) 
- Beleidsplan Openbare Verlichting (2002) 
- Landschapsbeleidsplan 2008 
- Groenstructuurplan 1994 en het groenbeheersplan (2005 – 2014) 
- Meerjarenonderhoudsplan gebouwen 2007-2017 
 
Rioleringen 
In november 2008 is een nieuw gemeentelijk rioleringsplan  voor de periode 2009-2013 
vastgesteld. Het onderhoud en het doen van nieuwe investeringen, evenals de 
verbetermaatregelen, worden conform de kaders van het GRP uitgevoerd. De afgelopen 
jaren heeft het accent gelegen bij het aansluiten van nog niet gerioleerde percelen in het 
landelijk gebied en het aanleggen van IBA’s. De IBA´s zijn in 2008 al gereedgekomen. In 
2010 is  het project riolering landelijk gebied nagenoeg gereed gekomen.  
Voor het inspecteren en zonodig vervangen van riolering zijn in de eerste vijfjaarlijkse 
periode van het GRP middelen vrijgemaakt, telkens voor 1/5 van het stelsel. Voorts zijn 
maatregelen voorzien en deels uitgevoerd ten aanzien van het renoveren en vervangen van 
gemalen en en telematrie.  
 
Nieuwe Waterwet 
In het kader van de nieuwe waterwetgeving heeft de gemeente een aantal taken op het 
gebied van waterbeheer gekregen. Zo is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de 
monitoring van het grondwater en moet zij vergunningen verlenen voor indirecte lozingen 
op het oppervlaktewater (v/h Waternet). Een grondwatermeetnet is in voorbereiding. 
Daarnaast kent de Waterwet de uiteindelijke verplichting voor de partijen in de waterketen 
om intensiever samen te werken. De provincie heeft daartoe het initiatief genomen. De 
gemeente heeft ook verantwoordelijkheden gekregen als het gaat om kwaliteitsbeheer 
(denk hierbij aan afkoppelen van hemelwater en het verminderen van overstorten).  
 
Wegenbeheer 
Het Wegenbeheersplan gemeente Loenen 2009 - 2018, is opgesteld om actueel inzicht te 
verkrijgen welke maatregelen en financiële middelen er nodig zijn om de kwaliteit van de 
verhardingen in de gemeente Loenen te waarborgen en te verbeteren voor een periode van 
tien jaar. Hierin wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van de gehele verharding in de 
gemeente ten opzichte van 2003 is verslechterd. Met ingang van 2009 is gedurende de 
eerste vijf jaren gemiddeld € 650.000,- per jaar nodig met het zwaartepunt in 2009 en 
2010. In het investeringschema is met deze bedragen rekening gehouden. 
Voor klein onderhoud is jaarlijks ongeveer € 98.000 nodig. Ook hiermee wordt al in de 
begroting rekening gehouden. 
 
Openbaar groen 
Het groenbeheersplan gemeente Loenen 2005 - 2014, is opgesteld om inzicht te verkrijgen 
in de structuur van het openbaar groen en de daarvoor meest geëigende 
onderhoudsvormen.  
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Het onderhoud van het openbaar groen wordt zowel door derden als in eigen beheer 
uitgevoerd. De door derden uit te voeren werken zijn opgenomen in- en worden uitgevoerd 
volgens een onderhoudsbestek. Het betreft hier een zgn. prestatiebestek waarbij de 
aannemer wordt afgerekend op de geleverde prestatie en de kwaliteit van deze prestatie. 
De praktijk van de afgelopen jaren leert dat het in de begroting opgenomen budget 
toereikend is om het groen op een minimaal kwaliteitsniveau te onderhouden. Voorts is het  
budget verhoogd door de  areaaluitbreiding Cronenburgh.  
 
Openbare verlichting 
Het beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Loenen is in 2002 door de raad vastgesteld. 
Dit plan is door Citytec, onderdeel van het energiebedrijf Eneco, voor de gemeente Loenen 
opgesteld. In aansluiting op dit beleidsplan is door Citytec in 2004 een beheerplan voor de 
Openbare Verlichting opgesteld. 
Afhankelijk van de wegfunctie is gekozen voor een verlichtingsniveau gerelateerd aan 
minimaal de normen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Deze 
richtlijnen worden door de meeste gemeenten en nutsbedrijven als richtlijnen gehanteerd. 
In het kader van energie- en onderhoudkostenbesparing wordt een zo neutraal mogelijk 
lichtniveau aangehouden met gebruikmaking van de meest efficiënte verlichtingsmiddelen. 
Hierbij worden verkeersveiligheid, openbare orde, sociale beleving en de woon- en 
leefbaarheid gewaarborgd. Het beleid van Citytec is de komende jaren gericht op het 
beperken van de CO2 uitstoot. Afgeschreven armaturen zullen worden vervangen door 
energiezuinige exemplaren. Voorts worden voorschakelapparaten omgebouwd. Uit een voor 
Loenen uitgevoerde E-scan blijkt dat Loenen de komende jaren  17% van de C02 uitstoot 
kan verminderen. 
 
Gebouwen (inclusief schoolgebouwen) 
In 2007 is het meerjarenonderhoudsprogramma  voor de gemeentelijke gebouwen volledig 
geactualiseerd. Op basis hiervan zouden hogere donaties in de voorzieningen moeten 
plaatsvinden. Vanuit bezuinigingsoogpunt heeft de raad besloten de stortingen in de 
voorzieningen voor de gebouwen – met uitzondering van de schoolgebouwen -  niet aan te 
passen. Op de kortere termijn zal dit geen directe gevolgen hebben voor de 
kwaliteitstoestand van de gebouwen. Op de langere termijn kunnen gevolgen niet worden 
uitgesloten. Bij de eerstvolgende tussentijdse actualisatie van het  
meerjarenonderhoudsprogramma over circa 2 jaar, zal kritisch moeten worden gekeken 
naar de toereikendheid van de onderhoudsvoorzieningen. 
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2.3.3 Financiering 

 
Deze paragraaf heeft in hoofdzaak betrekking op de treasuryfunctie. 
 
Doelstellingen van het treasurybeleid. 
De doelstellingen van het treasurybeleid zijn: 

 het verkrijgen en behouden van een duurzame toegang tot financiële markten tegen              
acceptabele condities; 

 het tegengaan van ongewenste financiële risico’s, zoals renterisico’s (van vaste schuld 
en vlottende schuld), kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s en koersrisico’s; 

 het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten; 
 het verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten; 
 het minimaliseren van de rentekosten van de leningen. 

 
Risicobeheer 
Onder risico’s worden zowel renterisico’s (van vaste schuld en vlottende schuld) als krediet-
risico’s, liquiditeitenrisico’s en koersrisico’s verstaan. De Wet financiering decentrale 
overheden (Wet FIDO) geeft een aantal verplichte elementen aan die het risico beperken. In 
het in 2001, geactualiseerd in 2008, door u vastgestelde Treasurystatuut wordt aangegeven 
hoe de gemeente Loenen deze wet in de praktijk toepast. Het doel van dit statuut is, naast 
het beperken van deze risico’s, het verhogen van een slagvaardig beleid bij het aantrekken 
respectievelijk uitzetten van gelden. 
Een belangrijke eis uit de Wet FIDO is dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend 
de publieke taak dient en dat het beheer prudent (voorzichtig) dient te zijn. De gemeente 
Loenen heeft geen beleggingen die niet in het verlengde van de publieke taak liggen. 
Momenteel heeft de gemeente Loenen nog de volgende aandelen (deelnemingen). 
 
 

Deelnemingen Aantal stuks Nominale 
waarde 

Vitens (Waterleidingbedrijf) 34 x € 242,06 8.230 
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) 3.120 7.079 
Stimuleringsfonds Bouwfonds Ned. Gemeenten - 3.763 
  19.072 

 
Deelnemingen Aantal stuks Nominale 

waarde 
Vitens (Waterleidingbedrijf) 34 x € 242,06 8.230 
Vitens (achtergestelde lening) - 90.027 
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) 3.120 7.079 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - 45.523 
  150.859 

 
 
Bij de toerekening van rente door middel van kapitaallasten wordt uitgegaan van een 
gemiddelde rekenrente, ook wel de omslagrente genoemd. De omslagrente (in procenten) 
wordt berekend aan de hand van: 
• de rente van langlopende geldleningen; 
• de rente van kortlopende geldleningen; 
• de rente van de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen); 
• het totaal geïnvesteerde vermogen. 
 
De omslagrente voor de jaarrekening wordt berekend op basis van de werkelijke situatie 
per 1 januari van het betreffende jaar op bovengenoemde punten. De omslagrente over 
2010 bedroeg 4,5%. 
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De kasgeldlimiet voor 2010 bedroeg € 1.430.017. Voor haar financieringsbehoefte mag de 
gemeente, volgens de wet FIDO, tot dit bedrag een kortlopende geldlening aantrekken voor 
maximaal 1 jaar. Boven dit bedrag dient een vaste geldlening te worden aangegaan voor een 
langere periode. In 2009 was geen behoefte tot het aantrekken van kortlopende- of 
langlopende geldleningen. 
 
De rentegevoeligheid - het renterisico - kan worden gedefinieerd als de mate waarin het 
saldo van de rentelasten en rentebaten verandert door wijziging in het rentepercentage op 
leningen en uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 
Bij de inwerkingtreding van bovengenoemde wet is het begrip ‘renterisiconorm’ ingevoerd. 
Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te 
brengen. De wettelijk vastgestelde renterisiconorm van 20% houdt in dat in enig jaar de 
aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. 
 
De berekening van de renterisiconorm over 2010 laat zien dat er nog ruimte is voor 
herfinanciering en we dus geen renterisico lopen. 
 
Renterisico per 2010 2010 
  
1.  Renteherzieningen 0,00 
2.  Aflossingen  623.563 
  
3.  Renterisico (1+2) 623.563 

  
4.  Renterisiconorm 3.628.584 
  
5.  Ruimte onder renterisiconorm 3.005.021 

  
     Berekening renterisiconorm  
  
4a. Rekeningstotaal 18.142.922 
4b. Percentage regeling 20% 
4.   Renterisiconorm (20% van 4a)       3.628.584 
  
  
 
 
Beheer beschikbare liquiditeiten 
 
Kasbeheer 
Kasbeheer betreft het beheer van de dagelijkse geldstromen en het saldo- en 
liquiditeitenbeheer voor de korte termijn. Bij het geldstromenbeheer wordt ernaar gestreefd 
de kosten tot een minimum te beperken. Hierbij moet worden gedacht aan een efficiënte 
inrichting van de interne werkprocessen, het betalingsverkeer en een optimaal gebruik van 
diensten van de huisbankier. Het relatiebeheer met financiële instellingen en het 
actualiseren van informatie is met name bedoeld om op de hoogte te blijven van nieuwe 
producten en diensten. Het saldo- en liquiditeitenbeheer richt zich op het minimaliseren van 
de rentekosten van kortlopende geldleningen en het optimaliseren van het renteresultaat op 
liquiditeitsoverschotten. Voor het aantrekken en uitzetten van gelden voor de periode van 
maximaal één jaar wordt de omvang van de transacties bepaald op basis van een adequate 
liquiditeitsplanning tot de eerstvolgende te verwachten transactie. 
De berekening van de financieringsbehoefte (financieringstekort of -overschot) geeft slechts 
indicatief aan of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet noodzakelijk wordt. In de 
regel wordt de eventuele behoefte aan financieringsmiddelen gedekt door het opnemen van 
kas- en callgeld, via de rekening-courant-verhouding met de BNG en door middel van de 
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reserves en voorzieningen (eigen financiering). Een overschot aan liquide middelen wordt in 
de regel uitgezet op deposito bij een financiële instelling met minimaal een triple A rating. 
 
Leningenportefeuille 
De onderstaande tabel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de  
rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. De verwachte mutaties als gevolg van 
nieuwe leningen, aflossingen en rente zijn: 
 

Mutaties in de 
leningenportefeuille 

Bedrag Gemiddelde 
rente 

Stand per 1 januari 2010 3.509.880 4,21 
Nieuwe leningen 0  
Reguliere aflossingen 623.563  
Vervroegde aflossingen 0  
Stand per 31 december 2010 2.886.318 4,21 

 
 
Administratieve organisatie en interne controle 
De administratieve organisatie en interne controle van de treasury-functie is vastgelegd in 
beschrijvingen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en procedures, zoals 
deze in het treasury-statuut zijn opgenomen. 
De inrichting van de administratieve organisatie en interne controle zal moeten waarborgen, 
dat: 

 de uitvoering rechtmatig en doelmatig is; 
 de treasury-activiteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd; 
 de risico’s kunnen worden beheerst; 
 de juistheid, tijdigheid, volledigheid en relevantie van de informatie verzekerd is. 

 
Gemeentefinanciering 
Gemeentefinanciering heeft betrekking op de financiering van de organisatie (corporate-
finance) voor de lange termijn. De financieringsstructuur wordt hierbij bepaald door de 
verhoudingen tussen het eigen- en (kort/lang) vreemd vermogen. De huidige 
ontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn sinds september 2008 veranderd. Door de crisis op 
de financiële markten zijn de rentetarieven flink gewijzigd. Dit heeft geleid tot een beperkte 
rente-inkomst in 2010.  Voor het bepalen van de financieringsbehoefte voor de periode van 
minimaal één jaar wordt uitgegaan van een meerjaren financierings- en investerings-
prognose. 
 
Voor het bepalen van de liquiditeitspositie - dit is de mate waarin op korte termijn aan de 
opeisbare verplichtingen kan worden voldaan - is de zogenaamde kasgeldlimiet belangrijk. 
Hieronder wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. 
Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën 
vastgesteld percentage vermenigvuldigd met het totaal van de jaarbegroting van de 
gemeente bij aanvang van het jaar.  
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Kasgeldlimiet 
Hierbij gaat het er om dat de kortlopende schuld niet boven de kasgeldlimiet uitkomt. De 
kasgeldlimiet wordt bepaald door een door het Rijk vastgesteld percentage (8,5%) te 
berekenen over de totale omvang van de begroting. 
 

1. Kasgeldlimiet  
Begrotingstotaal 1 per 1 januari 2010 ( = grondslag) 16.823.732 
Toegestaan kasgeldlimiet 8,500% 
Kasgeldlimiet (afgerond) 1.430.017 

 
Onderstaand de gemiddelde berekening van de ruimte/overschrijding van de 
kasgeldlimiet over 2010: 
 

2. Omvang vlottende korte schuld  
Opgenomen gelden < 1 jaar 4.000.000 
Schuld in rekening-courant 260.000 
Gestorte gelden derden < 1 jaar 0 
Overige vlottende geldleningen 0 
 4.260.000 

 
 

3. Vlottende middelen  
Contante gelden in kas 711 
Tegoeden in rekening-courant 17.702 
Overige uitstaande gelden < 1 jr. 0 
 18.413 

 
 

4. Toets kasgeldlimiet  
Tot. netto vlottende schuld (2-3) 4.241.587 
Toegestane kasgeldlimiet -1.430.017 
Ruimte (+)/overschrijding (-) 
 

-2.811.570 

In overleg met de Provincie Utrecht vrijstelling gekregen van de kasgeldlimiet. Dit in 
verband met de komende herindeling. De kasgeldlening verloopt op 10 januari 2011. De 
gemeente Stichtse Vecht is een langlopende geldlening aangegaan. 

 

 

 

                                                 
1 Begrotingstotaal exclusief de grondexploitatie 
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2.3.4 Bedrijfsvoering 

 
Inleiding 
De paragraaf bedrijfsvoering is met name bedoeld als een rapportage van de bedrijfsvoering 
op hoofdlijnen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het geven van inzicht in de 
ontwikkeling van de planning en controlcyclus, de wijze van sturing van de processen, de 
gemeente als werkgever en het risicomanagement. 
Tevens staan in deze paragraaf de investeringen opgenomen die niet onder de andere 
programma´s vallen en te maken hebben met de bedrijfsvoering en ondersteunende 
activiteiten. 
 
Doel van de paragraaf bedrijfsvoering 
In de duale systematiek bepaalt de raad wat zij wil bereiken en langs welke doelen dat 
moet gaan. Om dit alles te realiseren, stelt de raad ook budget beschikbaar. Het college 
draagt zorgt voor de uitvoering en gebruikt daarvoor het beschikbare budget op de meest 
effectieve en efficiënte wijze. In de opzet van de paragraaf bedrijfsvoering wordt dit 
onderscheid vastgehouden. De paragraaf gaat met name in op de hoofdlijnen van beleid. 
Aangezien de te bereiken doelen sterk samenhangen met de gemeente als dienstverlenende 
organisatie, wordt de raad in de paragraaf bedrijfsvoering een indruk gegeven van de wijze 
waarop de bedrijfsvoering plaatsvindt en de ontwikkelingen die gaande zijn. Dit is 
noodzakelijk vanwege de directe relatie tussen de bedrijfsvoering en het middelenbeleid. In 
de kaderstellende functie van het middelenbeleid is een hoofdrol voor de raad weggelegd.  
De raad zal dan ook in het kader van het duale stelsel, op basis van datgene wat is 
vastgelegd in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording, o.a. nadere 
regels voor de bedrijfsvoeringaspecten moeten stellen.        
 
In de Wet dualisering gemeentebestuur wordt dit, in relatie tot de Gemeentewet, expliciet 
aangegeven bij de volgende onderwerpen: 
 

 artikel 212 Versterking beleidsmatig karakter financiële verordening; 
 artikel 213 Versterking aandacht voor rechtmatigheid door het opnemen van een 

rechtmatigheidoordeel en de accountantsverklaring. Versterking aandacht van de raad 
voor de rechtmatigheid, de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. 

 artikel 213a Verordening over periodiek onderzoek naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. 

 lokale rekenkamerfunctie is een commissie van de raad of een zelfstandige instelling die 
doelmatigheid - en doeltreffendheid - en incidenteel rechtmatigheidonderzoeken doet 
naar het gemeentelijk beleid. 

 
Doelmatigheidsonderzoek (artikel 213a) 
In verband met de herindeling is in overleg met de gemeenteraad afgezien van een 
doelmatigheidsonderzoek in 2010. 
 
Onderzoek rekenkamercommissie (RKC) 
In 2010 zijn geen onderzoeken door de rekenkamercommissie uitgevoerd.   
 
Planning en controlcyclus 
De planning en controlcyclus is erop gericht systematisch en gemeentebreed de gewenste 
effecten en doelen af te wegen, prioriteiten te bepalen, uit te voeren en te verantwoorden. 
Met een meerjarig beeld op een sluitende exploitatie kan een evenwichtige besluitvorming 
plaatsvinden, mits ook de risico’s goed in beeld zijn. De huidige cyclus is zodanig ingericht 
dat alle P&C instrumenten op dezelfde wijze zijn ingericht, elk met hun eigen doel.  
 
Binnen het besluitvormingsproces over de wet tot gemeentelijke herindeling van Loenen 
heeft de Tweede Kamer besloten om de staatsecretaris te vragen om nader onderzoek te 
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doen naar de diverse herindelingsvarianten. Om dit nadere onderzoek mogelijk te maken is 
de besluitvorming hierover aangehouden. Door dit uitstel diende de gemeente Loenen nog 
een (meerjaren)begroting 2010-2013 op te stellen. Mede gelet op het tijdstip dat dit bekend 
is geworden was dit zeker geen eenvoudige klus, maar op 25 november 2009 heeft de 
gemeenteraad van Loenen de begroting 2010, inclusief het aanvullende dekkingsplan, 
vastgesteld. Op basis van de Gemeentewet en aanverwante regelgeving dient iedere 
gemeente de begroting voor 15 november in te dienen bij de provincie en het CBS. De 
staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de gemeente Loenen, 
gelet op de uitzonderlijke omstandigheden, uitstel van aanlevering verleend. 
 
Risicomanagement 
Onder de naam risicomanagement kan het gaan over verschillende risico’s, te weten 
bedrijfsvoeringrisico’s, financiële risico’s en risico’s op eigendommen. Bij de zorg voor de 
bedrijfsvoeringrisico’s kan worden gedacht aan de administratieve organisatie en de interne 
controle. Ook de risico’s met betrekking tot de informatievoorziening vallen onder de 
bedrijfsvoeringrisico’s. De processen waarop risico’s worden gelopen, zijn systematisch 
vastgelegd. Door middel van de interviewmethode met de procesverantwoordelijke zijn de 
processen in beeld gebracht en in een geautomatiseerde omgeving gezet. Het proces is 
direct getoetst en eventueel aangepast in overleg met de procesverantwoordelijke. 
In de paragraaf Weerstandvermogen en risico´s is geanalyseerd de samenhang tussen het 
weerstandsvermogen en de risico´s en is geanalyseerd hoe zich dit verhoudt tot de 
begroting.  
 
Rechtmatigheid  
Jaarlijks controleert de accountant de werkprocessen ten aanzien van de rechtmatigheid. Bij 
de jaarrekening 2009 heeft de accountant een goedkeurende verklaring op het gebied van 
rechtmatigheid afgegeven. Zelf voert de gemeente Loenen op basis van een intern 
controleplan ook controles uit op het terrein van de rechtmatigheid.  
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Personeelsgegevens 
 
De gemeente Loenen brengt jaarlijks een Sociaal Jaarverslag uit over het gevoerde 
personeelsbeleid.  
 
Personeelssamenstelling 
Het aantal medewerkers bij de gemeente Loenen per 31 december 2010 is 64. Deze 
medewerkers zijn werkzaam binnen de sectoren: Grondgebied (26), Samenleving- en 
Financiële Zaken (24) en Staf (exclusief streekarchief) (14). Bij de gemeente Loenen 
werken meer mannen dan vrouwen. De verdeling naar geslacht is als volgt: het personeel 
bestaat voor 56% uit mannen en voor 44% uit vrouwen. 
 
In de gemeente Loenen werkt 52% van het personeel fulltime en 48% parttime. Het 
merendeel van de mannen werkt fulltime, de meeste vrouwen werken parttime. Van de 
mannen werkt 81% fulltime en 19% parttime. Van de vrouwen werkt 14% fulltime en 86% 
parttime.  
 
 

Leeftijdsopbouw 
De gemiddelde leeftijd binnen de gemeente Loenen bedroeg in 2010 46,85 jaar. 48% van 
de medewerkers van de gemeente Loenen is 50 jaar of ouder. Bij het actieve personeel 
binnen de sector Gemeenten is sprake van een toenemende vergrijzing. De sector 
Gemeenten is meer vergrijsd dan de overheid als geheel. De vergrijzing van het zittende 
personeel binnen de sector Gemeenten zal het hoogst zijn in 2013. Dan is ruim 60% van 
het zittende personeel 50 jaar of ouder.   
 
Uit het overzicht naar leeftijd van de gemeente Loenen blijkt dat inmiddels 73% van de 
medewerkers ouder is dan 40 jaar. Hieruit blijkt nogmaals de noodzaak tot het voeren van 
een proactief leeftijdsbewust personeelsbeleid. Zeker nu mogelijkheden tot vervroegd 
uittreden sterk afnemen is het van belang dat medewerker en werkgever zich inzetten voor 
duurzame inzetbaarheid. 
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De opbouw van het personeelsbestand, uitgesplitst naar leeftijd en naar sector is 
weergegeven in de volgende grafiek. 
 
Het gecombineerde personeelsbestand naar leeftijdscategorie is als volgt: 
 

• tot en met 25 jaar    3%   
• van 26 tot en met 35 jaar  20% 
• 36 tot en met 45 jaar  14% 
• 46 tot en met 55 jaar  36% 
• 56 jaar en ouder   27% 

 
De gemeente Loenen is er wel in geslaagd jongere medewerkers aan te trekken. In de 
praktijk blijkt het voor jongeren een stap in hun loopbaan is om bij een kleine gemeente als 
Loenen te gaan werken, waarna zij vervolgens ergens anders hun carrière voortzetten.  
 

Formatie 
De gemeente Loenen heeft 55,01 formatieplaatsen (FTE) begroot voor 2010. De werkelijke 
bezetting per 31 december 2010 is 56,60 verdeeld over 64 medewerkers (hierbuiten 
gehouden is de bezetting van het streekarchief).  
 
Op diverse clusters zijn gedetacheerde medewerkers ingezet om capaciteitsproblemen op te 
vangen. De redenen hiervoor waren moeilijk vervulbare vacatures en vervanging bij ziekte 
en zwangerschap.  
 
In 2010 zijn 0 vacatures vervuld door middel van externe werving. Het verlooppercentage 
bedroeg 4%. Aan het einde van 2010 was er nog één openstaande vacature. 
 
Salariskosten en dienstverband 
De loonsom bedroeg in 2010 € 3.847.782,00 
De totale loonsom inclusief bestuur, vrijwillige brandweer, babsen, gepensioneerden e.d. 
bedroeg in 2010 € 3.176.764,00 
De gemiddelde schaal in de gemeente Loenen is 7.  
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Arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden 
 
Ziekteverzuim 
Over het algemeen is het beeld bij kleine gemeenten dat zij een lager ziekteverzuim hebben 
dan grotere gemeenten. Bij de gemeente Loenen is de afgelopen jaren het 
ziekteverzuimpercentage vrij laag geweest, tussen de 4,29% en 5,02%. In 2010 was dit 
8,1%. Dit is voornamelijk te wijten aan enkele langdurige ziektegevallen. 
 

 

 
 
De verzuimfrequentie is 1,42. Dit betekent dat medewerkers zich gemiddeld meer dan  
1 keer per jaar hebben ziek gemeld.  
 
Arbo-dienst 
In 2010 heeft de Arbo-dienst de volgende activiteiten gerealiseerd: 
• spreekuur en ziekteverzuimbegeleiding 
• Periodiek overleg tussen de bedrijfsarts, de personeelsfunctionaris en de 

leidinggevenden  
 
Een aantal actiepunten van de risico-inventarisatie 2007-2010 zijn aangehouden met het 
oog op de herindeling. De vraag is namelijk of grote investeringen, zoals het aanpassen van 
de balies van het gemeentehuis, nog rendabel zullen zijn nu  
 
In totaal is er 10 x spreekuur gehouden door de bedrijfsarts op het gemeentehuis. Deze 
spreekuurmogelijkheid vindt plaats elke tweede donderdag van de maand. Tevens hebben 
een aantal medewerkers het spreekuur van de bedrijfsarts in Leusden bezocht, sommigen 
op verzoek van P&O en sommigen op eigen verzoek.  
 
Beleid ten aanzien van seksuele intimidatie en discriminatie 
In 2010 is de vertrouwenspersoon van de Arbo dienst niet benaderd door personeelsleden 
van Loenen in het kader van sexuele intimidatie en discriminatie.    
 
Opleidingen 
In 2010 zijn verschillende opleidingen op individueel niveau gerealiseerd. Een aantal 
opleidingen is gevolgd om de functionele vaardigheden te verbeteren, andere opleidingen 
zijn gevolgd in het licht van ontwikkeling van de carrièremogelijkheden. Daarnaast is voor 
een aantal medewerkers een coachingtraject opgestart en afgerond. De gemeente Loenen 
heeft ook veel geïnvesteerd in de opleidingen van schoolverlaters en omgeschoolde 
medewerkers.  
 
Stagiaires 
Er zijn in 2010 geen stagiaires werkzaam geweest binnen de gemeente Loenen. 
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Personeelsvereniging 
Per 31 december 2010 bedroeg het aantal leden van de personeelsvereniging: 67. 
Gehouden activiteiten: Nieuwjaarsontbijt, jaarvergadering, personeelsuitje,  
Sinterklaasfeest en kerstknutselen. 
 
Cafetariamodel 
12 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verlof te kopen en 6 
medewerkers hebben gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om te verkopen. Van de 
andere mogelijkheden van het begin 2010 ingevoerde nieuwe cafetariamodel is nog 
nauwelijks gebruik gemaakt.  
 
Gebruik ouderschapsverlof 
In 2010 heeft een medewerker gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het opnemen van 
ouderschapsverlof. 
 
De gemeente Loenen als werkgever 

De gemeente Loenen houdt zich bezig met de hele lokale samenleving, van speeltuin tot 
begraafplaats, van container tot bestemmingsplan, van ventvergunning tot 
verkeersperikelen. Bij de gemeente werken mensen met totaal verschillende opleidingen en 
deskundigheid, denkers en doeners, binnendienst en buitendienst, specialisten en 
generalisten. Er zijn maar weinig werkgevers met zo’n verscheidenheid aan werkterreinen 
en functies. Daarnaast kent de gemeente gunstige arbeidsvoorwaarden. 

Loenen is een actieve gemeente. Onder leiding van het MT – de gemeentesecretaris en twee 
sectorhoofden – werken er 64 medewerkers bij de gemeente. De gemeente vindt het 
belangrijk dat medewerkers plezier in hun werk hebben en dat zij zich zowel persoonlijk als 
professioneel kunnen ontwikkelen. Daarbij staat een goed product centraal en 
klantvriendelijkheid is inmiddels een ingeburgerd begrip. De sfeer binnen het gemeentelijk 
apparaat van Loenen is informeel en collegiaal.  

Voor de personeelsleden van de gemeente Loenen heeft 2010 in het teken gestaan van 
herindeling. Per 1 januari 2011 vormen de gemeente Breukelen, Loenen en Maarssen de 
gemeente Stichtse Vecht. Tot het moment van de herindeling hebben de medewerkers zich 
ingezet om mee te werken aan de te treffen voorbereidingen en om zichzelf gereed te 
maken voor de komende plaatsingsprocedure. De gemeente heeft de medewerkers de 
mogelijkheid gegeven deel te nemen aan een vervolg op de carrierescan van 2009. 
Ongeveer 6 medewerkers hebben deze kans aangegrepen om inzicht te krijgen in waar ze 
staan en waar ze naar toe willen. Het verloop binnen de gemeente is niet veel hoger 
geweest door de op stapel staande herindeling.  

Jaarlijks worden gesprekken gehouden met alle medewerkers, de zogenaamde 
jaargesprekken. Indien medewerkers niet optimaal functioneren worden verbetertrajecten 
opgestart, die uiteindelijk dan moeten kunnen leiden tot een voldoende beoordeling. Indien 
dit niet het geval is, kan een ontslagprocedure worden opgestart waarbij rekening gehouden 
wordt met het uitgangspunt dat medewerkers indien mogelijk niet in een WW-uitkering 
terecht komen, maar worden gere-integreerd naar een andere baan binnen of buiten de 
gemeente.  
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2.3.5 Verbonden partijen 

 
Loenen heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal verbonden partijen, 
waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Deze verbonden partijen 
voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard blijft Loenen beleidsmatige en financiële 
verantwoordelijkheden houden ten aanzien van deze partijen. Loenen neemt wel deel aan 
enkele private “verbonden partijen” zoals de Bank Nederlandse Gemeenten, Vitens en het 
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, maar draagt daarin geen 
bestuursverantwoordelijkheid. De gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente 
Loenen participeert zijn opgenomen in de bijlage Lijst met Gemeenschappelijke regelingen. 
Ter zake van enkele specifieke verbonden partijen kan het volgende worden opgemerkt. 
 
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
Naam en vestigingsplaats: N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag. 
Omdat de gemeente een financieel belang heeft in de BNG is de BNG een verbonden partij. 
Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt (zie hierna) is het 
voornemen van onze gemeente om het aandelenbezit in de BNG een duurzaam karakter te 
laten behouden.  
Het openbaar belang wordt behartigd doordat de BNG de bank is van en voor overheden en 
instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële 
dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke 
voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. 
Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de 
statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico 
van kredietverlening van dit instituut zeer beperkt is. De BNG bundelt de uiteenlopende 
vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van 
beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide 
elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer 
scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan de decentrale overheden en aan de 
instellingen voor het maatschappelijk belang. Dit leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere 
kosten voor tal van voorzieningen. 
De gemeente Loenen heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die zij 
bezit (een stem per aandeel van € 2,27 Het aandelenbezit van de gemeente Loenen 
bedraagt nominaal € 7.079. Daarnaast heeft de gemeente Loenen 2 langlopende 
geldleningen opgenomen bij de BNG. De specificatie van deze leningen is opgenomen in het 
afzonderlijk “Overzicht langlopende geldleningen”. 
 
Gedurende het jaar 2010 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat 
onze gemeente in de BNG heeft. 
 
Bestuurlijke participaties 
Na de uittreding uit het BRU (bestuur Regio Utrecht) heeft het overleg tussen de acht 
overgebleven gemeenten geresulteerd in de gemeenschappelijke regeling samenwerking 
Utrecht West (Met acht meer kracht). De huidige naamgeving is Samenwerking Utrecht 
West (SUW). Het betreft hier een zogenaamde lichte gemeenschappelijke regeling waarin 
de gemeente Loenen samen met nog 7 andere gemeenten participeert (Abcoude, 
Breukelen, Woerden, Oudewater, Lopik, De Ronde Venen en Montfoort). Inmiddels is de 
gemeente Maarssen toegetreden tot het SUW, waardoor het aantal participanten is 
gestegen naar negen gemeenten.  
 
De gemeente Loenen participeert samen met nog 4 andere gemeenten (Breukelen, 
Maarsen, De Ronde Venen en Montfoort) in een gemeenschappelijk inkoopbureau. Het 
betreft een lichte gemeenschappelijke regeling. Het inkoopbureau is in de tweede helft van 
2008 opgestart. 
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2.3.6 Grondbeleid 

 
Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van 
programma’ s  op het gebied van Ruimtelijke ordening en milieu, Verkeer en openbare 
ruimte, Cultuur, sport en recreatie en Economische structuur. Het grondbeleid heeft 
daarnaast een grote financiële impact. De grondexploitatie (inclusief de resultaten hieruit) is 
een onderdeel van de totale exploitatie van de gemeente. Gelet op de risico’s in relatie tot 
de omvang van de bedragen, waarover het op dit terrein gaat, is een afzonderlijke 
paragraaf over het grondbeleid verplicht gesteld. 
 
Bestaand beleid 
Tot op heden wordt een actief grondbeleid gevoerd bij het realiseren van 
bestemmingsplannen voor zowel woningbouw als bedrijventerreinen en wordt op verzoek 
van derden medewerking verleend (passief grondbeleid) aan het ontwikkelen van (veelal 
kleinschalige) projecten. Het belang van een actief grondbeleid is de mogelijkheid voor 
kostenverhaal inclusief een bijdrage aan de infrastructuur en het voorzieningenniveau van 
de gemeente. 
 
Beleid  
Binnen de gemeente Loenen is het voor het grondbeleid geen algemeen beleid vastgelegd. 
In 2010 is fase III van het project uitbreidingsplan “Cronenburgh” in aanbouw genomen. 
Het betreft hier een ontwikkeling van een particuliere ontwikkelaar. Als onderdeel van het 
“centrumplan” in de kern Loenen aan de Vecht is in 2010 het inbreidingsgebied Tweehoven 
(16 woningen) gereed gekomen. Voor het “winkelgebied” en aansluitende zorgcentrum en 
sociale woningen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Schuitema vastgoed, 
ontwikkelaar Artica, woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, Habion en de gemeente 
dat in 2012 moet leiden tot een masterplan en realisatieovereenkomst. Met het in Vreeland 
gevestigde bedrijf Driessen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de realisering 
van 40 tot 60 woningen op haar eigen perceel. Hieraan gekoppeld is de realisering van 20 
starterswoningen op het gemeentelijke perceel dat in 2009 is vrijgekomen na sloop van de 
Christelijke school in Vreeland aan de Floraweg. De gemeente heeft dit perceel daartoe 
verkocht aan de woningbouwvereniging. 
 
Financiën 
Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende 
exploitatie, waarin alle kosten voor het realiseren van het openbaar gebied worden verhaald 
in de grondopbrengst inclusief een bijdrage in de infrastructuur in de ruimste zin van het 
woord. De omvang van de reserve grondbedrijf is integraal bij de herziening van de nota 
‘Reserves en voorzieningen’ heroverwogen. 
De grondexploitatie vormt één geheel met de totale financiële huishouding van de 
gemeente. De raad wordt periodiek op de hoogte gesteld van de financiële ontwikkelingen 
van de exploitatie van Cronenburgh en het Centrumplan.  
 
Wet voorkeursrecht gemeenten 
Ingaande 1 februari 2004 biedt de Wet voorkeursrecht gemeenten de mogelijkheid voor de 
gemeente om een voorkeursrecht te vestigen op onroerende zaken die zij wil verwerven 
voor het verwezenlijken van gewenste bestemmingen, zolang die niet overeenkomen met 
het bestaande gebruik en niet-agrarisch zijn. De wet biedt een scala van opeenvolgende 
vestigingsbesluiten, gekoppeld aan de stand van de planologische procedure en ieder met 
een bepaalde looptijd. Het meest vergaande vestigingsbesluit is gebaseerd op een 
vastgestelde bestemmingsplan. De looptijd is dan onbepaald. Als de gemeente het 
vestigingsbesluit alleen neemt op basis van een voornemen – bijvoorbeeld om op een plaats 
woningbouw te realiseren – geldt een looptijd van maximaal 2 jaren. Gedurende de looptijd 
van het gevestigde voorkeursrecht is de eigenaar van een onroerende zaak verplicht bij 
verkoop eerst de gemeente de gelegenheid te geven daarover te onderhandelen. De wet 
geeft de procesgang daarvoor aan. Ziet de gemeente van verwerving af, dan is de eigenaar 
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weer gedurende een termijn van drie jaren vrij om de onroerende zaak op de vrije markt 
aan te bieden. De onderhavige wet heeft in 2004 concreet in Loenen haar toepassing 
gevonden in het voorstel aan de gemeenteraad om voor een tweetal percelen in Vreeland-
Oost een voorkeursrecht te vestigen. Gelet op het feit dat een van de percelen eigendom is 
van een ter plaatse gevestigd internationaal bedrijf dat te kennen heeft gegeven de 
eerstkomende 10 jaren niet te zullen verhuizen is het niet opportuun gebleken om vervolg 
te geven aan het voorkeursrecht in de vorm van planologische besluiten die de geldingsduur 
van het recht zouden doen verlengen.  In de daarop volgende jaren is van de wettelijke 
mogelijkheden om een voorkeursrecht te vestigen geen gebruik gemaakt. 
 
Grondexploitatiewet 
In 2008 is de Grondexploitatiewet als onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening in  werking 
getreden. Deze wet biedt een oplossing voor de problemen bij bouwlocaties op gronden van 
private partijen. De wet biedt de mogelijkheden om de zogenaamde “free riders” (partijen 
die wel profiteren van algemene voorzieningen, maar hier niet aan meebetalen) aan te 
pakken. De wet voorziet in een heldere basis voor contracten tussen de gemeente en 
marktpartijen op punten als exploitatiekosten, kostenverdeling en kwaliteitseisen. 
Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid om locaties aan te wijzen voor sociale woningbouw 
en vrije kavels. De Grondexploitatiewet is een nieuw instrument dat de gemeente kan 
inzetten in het kader van het grondbeleid. Andere instrumenten zijn onder meer de hiervoor 
genoemde Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet. 
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2.3.7 Lokale heffingen 

 
Inleiding 
Deze paragraaf bevat informatie over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en 
gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners.  
Allereerst wordt stilgestaan bij de belastingen die kunnen worden gerangschikt onder de 
zogeheten woonlasten. Dit zijn de volgende belastingen. 
 
• Onroerende zaakbelastingen (OZB)  
• Afvalstoffenheffing 
• Rioolrechten 
 
Hierna komen de overige heffingen aan bod. Vervolgens wordt de hoogte van de tarieven 
van genoemde belastingen vergeleken met die in omliggende gemeenten. Tenslotte wordt 
aandacht besteed aan kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 
 
De baten van de gemeente bedragen voor 2010 circa € 15 miljoen (exclusief de grond-
exploitatie). Iets meer dan de helft daarvan wordt ontvangen van het Rijk via een algemene 
uitkering en specifieke uitkeringen (bijv. sociale zekerheid). Van de rest komt ongeveer 
24% binnen door middel van eigen belastingen, heffingen, rechten en leges. Hierbij neemt 
de OZB het grootste deel voor haar rekening. 
 

54%28%

18%

Inkomsten gemeente Loenen 2010

Rijksinkomsten

Belastingen en heffingen

Overige inkomsten
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Beleidsuitgangspunten 
 
De tarieven van de belastingen en overige heffingen worden in principe verhoogd met het te 
verwachten inflatiepercentage. Dit percentage bedraagt voor 2010 2,0%. Hiervan wordt 
alleen afgeweken op basis van specifiek beleid. 
 
Verder geldt als uitgangspunt dat de tarieven voor de gemeentelijke dienstverlening 100% 
kostendekkend zijn (o.a. afvalstoffenheffing, leges). Verhoging blijft achterwege indien de 
huidige tarieven aantoonbaar op kostprijsniveau liggen. 
 
Overzicht belastingen en heffingen 
De gemeente is beperkt in de belastingen die ze mag heffen. Deze zijn limitatief opgesomd 
in de wet. De gemeente is vrij in het bepalen van de belastingtarieven en de bijbehorende 
opbrengst. Naast belastingen heft de gemeente rechten (leges) voor individuele 
dienstverlening aan haar burgers. De tarieven van de rechten dienen zodanig vastgesteld te 
worden dat de opbrengsten de kosten ter zake van het verlenen van de dienst niet 
overschrijden.  
De opbrengst van deze zogeheten gebonden heffingen dient enkel ter bestrijding van de 
gemeentelijke kosten ter zake van de betreffende dienstverlening.  
De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengst van de ongebonden heffingen, 
waarvan de OZB de belangrijkste is. 
 
De gemeentelijke belastingen en retributies die op dit moment in Loenen worden geheven 
zijn: 
 
 Onroerende zaakbelastingen • Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten 
 Roerende zaakbelastingen • Precariobelasting 
 Hondenbelasting • Toeristenbelasting 
 Rioolheffing • Diverse leges en rechten  

 
 
Geraamde en gerealiseerde inkomsten 2010 
In de onderstaande tabel zijn de geraamde inkomsten voor 2010 vergeleken met de 
werkelijke inkomsten van 2010. 
 
 Begroot 2010 

na wijziging 
Werkelijk 2010 

OZB                1.269.502 1.295.280 
RZB 43.571 44.059 
Afvalstoffenheffing 981.383 1.016.208 
Rioolrechten 1.198.116 1.220.300 
Precariobelasting 3.300 5.656 
Hondenbelasting 28.000 32.573 
Toeristenbelasting 7.260 8.355 
Begraafrechten    75.000 86.549 
Bouwleges 215.500 370.906 
Leges burgerzaken 114.800 125.090 
Totaal      3.936.432 4.204.976 
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Voorstel per belastingsoort 
 
Onroerende zaakbelastingen 
Ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken worden twee belastingen 
geheven: de gebruikersbelasting voor niet-woningen en de eigenarenbelasting voor de 
woningen en niet-woningen. De aanslagen OZB worden berekend over de WOZ-waarde van 
de betreffende onroerende zaken.  
 
De onroerende- zaakbelastingen worden met ingang van 1 januari 2010 berekend naar een 
percentage van de waarde van de onroerende zaak. Voorheen werd de OZB berekend aan 
de hand van eenheden van € 2.500 van de WOZ-waarde. De nieuwe berekeningswijze 
maakt duidelijk dat de OZB slechts over een klein percentage van de waarde wordt 
geheven. Het uiteindelijke stijgingspercentage van de herwaardering van alle woningen in 
Loenen is 0,05 % en alle niet-woningen een daling van 0,05 % ten opzichte van de waarden 
per 1 januari 2008. Om macro gezien de opbrengst voor Loenen gelijk te houden, zijn de 
tarieven aangepast. 
De tarieven voor 2010 zijn: 
Eigenarendeel 0,075335 % van de heffingsmaatstaf 
Gebruikersdeel 0,033730 % van de heffingsmaatstaf 
 
Er vindt geen tariefdifferentiatie plaats tussen woningen en niet-woningen. 
 
Afvalstoffenheffing 
Ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan de verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen wordt een afvalstoffenheffing geheven. De tarieven zijn, om kostendekkendheid 
te behouden verhoogd met de inflatiecorrectie van 2 %. De tarieven in 2010 bedragen voor 
een meerpersoonshuishouden € 317,65 en voor een eenpersoonshuishouden € 211,40 per 
jaar. Deze heffing is 100 % kostendekkend. 
 
Rioolheffing 
Ter zake van het gebruik en het genot van een aansluiting op de gemeentelijke riolering 
worden rioolheffingen geheven. In de begroting is voor het rioolrecht eigenaren een 
verhoging van € 31,20 per aansluiting opgenomen. Deze verhoging is nodig om de lasten 
van de investeringen uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) te dekken en ter dekking van 
het budget personeelsuitbreiding i.v.m. watertaken. Het rioolrecht gebruikers wordt naast 
het inflatiecorrectie van 2,0 % verhoogd met 7 % ter dekking van het onderhoudsbudget 
voor de IBA´s in het buitengebied. 
 
Het tarief van het rioolrecht gebruik is gebaseerd op het waterverbruik. De opgave van het 
waterverbruik wordt verstrekt door het waterleidingbedrijf.  
 
 0-150 m³ waterverbruik  €  107,35   
150- 300 m³ waterverbruik  €  214,70  
> 300 m³ waterverbruik  €  214,70 
 
Hondenbelasting 
Hondenbelasting is een algemene belasting. Dat houdt in dat de raad vrij is in het bepalen 
van de opbrengst: er hoeft geen relatie met de kosten te zijn. Het tarief voor de 
hondenbelasting is in 2010 met de inflatiecorrectie gestegen. Dit betekent dat het tarief 
voor houden van één hond is € 47,00 en voor elke tweede hond of meer € 78,00 per hond. 
Met jaarlijks gehouden deelcontroles wordt beoogd het bestand in overeenstemming met 
het werkelijke aantal gehouden honden te brengen. Het aantal honden in de gemeente 
neemt af.  
  
 



 

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 
 
 
  - 70 - 

Toeristenbelasting  
De toeristenbelasting is een algemene verblijfsbelasting waarvan de opbrengst vloeit naar 
de algemene middelen. Er wordt landtoeristenbelasting en watertoeristenbelasting geheven. 
De inning van de watertoeristenbelasting gebeurt tegelijk met de kadegelden. Het tarief is  
€ 0,60.  
 
Precariobelasting 
De tarieven zijn met 2,0 % verhoogd.  
 
Diverse leges en rechten 
De verschillende leges en rechten die worden geheven, worden in principe verhoogd met de 
inflatiecorrectie van 2,0 %. Bij de vaststelling van een aantal tarieven, zoals bijvoorbeeld 
voor reisdocumenten, dient rekening gehouden te worden met van rijkswege gestelde 
maximumtarieven.  
 
Lokale lastendruk 
Hieronder is de gecombineerde aanslag voor 2010 voor een gezin met 2 kinderen in een 
woning met een gemiddelde WOZ waarde vergeleken met dezelfde aanslag voor 2009.  
 
 

Aanslag 2009       
Belastingsoort Grondslag Bedrag 
OZB eigenaar woning € 337.000,- € 232,50 
OZB gebruiker woning        
Afvalstoffenheffing  € 311,40 
Rioolrecht eigendom  € 172,00 
Rioolrecht gebruik 150 m³ €  98,50 
   
 Totaal € 814,40 

 
Aanslag 2010 
Belastingsoort Grondslag Bedrag 
OZB eigenaar woning € 337.000,- € 253,90 
OZB gebruiker woning   
Afvalstoffenheffing  € 317,65 
Rioolrecht eigendom  € 204,20 
Rioolrecht gebruik  € 107,35 
   
 Totaal € 883,10 

 
  
 
Kwijtscheldingsbeleid 
Om te beoordelen of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt, wordt nagegaan of 
iemand vermogen heeft. Is geen vermogen aanwezig dan wordt de betalingscapaciteit 
berekend.  
Onder betalingscapaciteit wordt verstaan het positieve verschil tussen het netto 
besteedbare inkomen en de door het rijk genormeerde kosten van bestaan.  
Het netto besteedbare inkomen is het inkomen dat resteert na de betaling van de huur (na 
aftrek van huursubsidie) en de premie voor de ziektekostenverzekering/ziekenfonds. 
De genormeerde kosten van bestaan bedragen, aldus het rijk, 90% van de 
bijstandsuitkering. Het staat de gemeente echter vrij dit percentage te verhogen tot 100%, 
waarmee ervan uitgegaan wordt dat van een bijstandsuitkering geen gemeentelijke 
belastingen betaald kunnen worden. In Loenen wordt de verruiming tot 100% van de 
bijstandsnorm toegepast. Verder heeft de gemeente geen mogelijkheid om af te wijken van 
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de landelijke regels. Indien bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek blijkt dat er 
geen betalingscapaciteit bij de belastingplichtige is, wordt kwijtschelding verleend.  
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2.4 Bestuurlijke structuur voormalige gemeente Loenen 
 
Samenstelling van het voormalig college van burgemeester en wethouders 
 
De voormalige gemeente Loenen heeft per 31 december 2010 8.504 inwoners.  
 
Burgemeester: 
R.G. Boekhoven 
 
Taken: 
Algemene bestuurszaken/kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, personeel en 
organisatie, voorlichting, informatisering en automatisering, intergemeentelijke 
samenwerking en ontwikkelingssamenwerking. 
 
Wethouders: 
 

 K. de Kruijf 
 
Taken: 
Financiën en grondbedrijf, onderwijs, jeugdbeleid, volkshuisvesting, woonruimteverdeling, 
natuurbehoud en agrarische zaken, verkeer en vervoer. 
 
 

 M.E.C. Rehbock-Beijers 
 
Taken: 
Ruimtelijke ordening, grondzaken, openbare werken, milieu en reiniging, woningbouw, 
monumentenzorg. 
 

 G. Helling-Zeisseink 
 
Taken: 
Welzijnszaken, seniorenbeleid, emancipatiezaken, sportzaken, sociale zaken en 
werkgelegenheid, maatschappelijke dienstverlening, toerisme en recreatie, W.M.O.,  
economische zaken. 
 
Gemeentesecretaris: 
G.J. Leunenberg 
 
Taken: 
Voorzitter van het ambtelijk managementteam en adviseur van de bestuursorganen. 
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Zetelverdeling van de voormalige gemeenteraad per 31 december 2010 
 
Raad: 
 
CDA       VVD 
Dhr. M. Bootsma     Dhr. J. Buitenga  
Dhr. W. Fokker     Mevr. E.J. Zeldenrust 
Dhr. K. Hulsman 
 
Streekbelangen Nigtevecht Plus/D66  PVDA 
Dhr. G.J. Jellesma     Mevr. I.B.M. Groenewegen  
Dhr. R.J.J. Voogt      Dhr. G.A. van Houweninge 
Dhr. R.J. van Vliet     Dhr. W. Verhage    
  
Het Vechtse Verbond 
Mevr. M. Hoek 
Dhr. P.J. Karmelk 
 
 
Griffier: 
M.i.v. 1 oktober 2007 mevr. J.M. Willenborg, plaatsvervangend griffier 
De griffier ondersteunt de gemeenteraad.  
 
 
 
 

24%

15%

23%
23%

15%
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3 Jaarrekening 
 
Hierna wordt via de balans met toelichting en de programmarekening met toelichting de 
financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2010 gerealiseerd beleid. De 
inrichting van de balans en de programmarekening vereist een aantal voorgeschreven 
overzichten en toelichtingen. De indeling ziet er als volgt uit. 
 
Tot de balans en toelichting behoren: 

• de balans met de werkelijke cijfers per ultimo 2009 en ultimo 2010; 
• het kasstroomoverzicht over 2010 met de mutaties van het werkkapitaal in dat jaar; 
• de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, met inachtneming van de 

voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording en gemeenten daarvoor 
geeft; 

• de toelichting op de balans met naast de cijfermatige opsomming per onderdeel de 
tekstuele toelichting op de belangrijkste mutaties; 

• de waarborgen en garanties, een specificatie van de verstrekte waarborgen aan 
natuurlijke- en rechtspersonen; 

• de langlopende financiële verplichtingen en de (eventuele) ontwikkelingen na 
balansdatum 

 
De programmarekening heeft de volgende indeling; 

• de gerealiseerde baten en lasten per programma, opgebouwd uit de producten; 
• het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen, hoofdzakelijk de 

belastingopbrengsten en de algemene uitkering; 
• het gerealiseerde resultaat voor bestemming, de optelling van de exploitatiesaldi 

van de programma’s en de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen; 
• de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves; 
• het gerealiseerde resultaat na bestemming, de optelling van het gerealiseerde 

resultaat voor bestemming en de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan 
reserves; 

• het overzicht van de incidentele baten en lasten, veelal afrekeningen over 
voorgaande jaren. 
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3.1 Balans en toelichting 

3.1.1 Balans per 31 december 2010      

Activa  31/12/2009 31/12/2010 
 

Vaste activa      
1.1 Immateriële vaste activa    
 Onderzoek ontwikkeling actief  45.184 360.696 
     
1.3 Materiële vaste activa    
 Investeringen met een economisch nut 

Investeringen in de openbare ruimte met 
uitsluitend een maatschappelijk nut 

 24.560.469 
1.167.542 

24.648.014 
1.117.048 

 
 Totaal  25.773.195 26.125.757 
     
1.5 Financiële vaste activa    
 Leningen aan: 

Woningbouwcorporaties 
Deelnemingen 
Overige langlopende leningen 
Overige uitzettingen > 1 jaar 
Activa eigendom derden 
Totaal 

  
56.146 
60.666 

1.068.062 
60.191 

0 
1.245.065 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

40.357 
1.044.775 

43.514 
35.589 

1.164.235 

Totaal vaste activa   27.018.260 27.289.992 
     
Vlottende activa     
1.7 Voorraden    
 Niet in exploitatie genomen bouwgronden 

Onderhanden werk en bouwgronden in 
exploitatie 
Gereed product en handelsgoederen 
Totaal 

 -394.029 
-372.944 

 
533 

-766.439 
 
 
 

-140.262 
-271.086 

 
389 

-410.959 
 

1.9 Uitzettingen < 1 jaar    
 Vorderingen op openbare lichamen 

Verstrekte kasgeldleningen 
Overige vorderingen 
Totaal 

 1.578.055 
1.231.750 

427.610 
3.237.416 

2.230.686 
0 

488.161 
2.718.847 

     
1.11 Liquide middelen 

Kas-, Bank- en Girosaldi 
  

329.765 
 

18.413 
     
1.13 Overlopende activa  298.476 83.459 
    

 
 
 
 
 
 
 

 

Totaal vlottende activa   3.099.218 2.409.760 
     

Totaal Activa   30.117.478 29.699.752 
 



 

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 
 
 
  - 77 - 

 
 
Passiva  31/12/2009 31/12/2010 

 
Vaste passiva     
     
2.2 Eigen vermogen – Reserves    
 Algemene Reserve 

Bestemmingsreserves t.b.v. egalisatie 
Overige bestemmingsreserves 
Nog te bestemmen resultaat 
Totaal 

 3.693.522 
108.445 

17.258.011 
765.699 

21.825.676 

540.240 
195.108 

17.823.262 
27.905 

18.586.515 
     
2.4 Voorzieningen  2.022.468 1.940.162 
     
2.6 Vaste schulden > 1 jaar    
 Banken en financiële instellingen binnenland 

Waarborgsommen 
Totaal 

 3.509.881 
136 

3.510.017 

2.886.318 
136 

2.886.454 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal vaste passiva   27.358.160 23.413.131 
     
Vlottende passiva     
2.8 Vlottende schulden < 1 jaar    
 Schulden aan openbare lichamen 

Rekening-courant verhouding met niet 
financiële instellingen 
Opgenomen kasgeldlening 
Banksaldi 
Overige schulden 
Totaal 

 434.725 
 

11.313 
 

0 
0 

1.284.830 
1.730.868 

431.281 
 

21.061 
 

4.000.000 
238.939 
886.844 

5.578.125 
     
2.10 Overlopende passiva  1.028.450 708.496 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal vlottende passiva 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.759.318 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.286.621 
     

Totaal Passiva   30.117.478 29.699.752 
Buiten balanstellingen: borgstellingen of garantiestellingen natuurlijke personen en 
rechtspersonen € 21.158.000.  
Zie ook de opgenomen toelichting in het onderdeel ‘grondslagen balans en gemeentelijke 
herindeling’. 



 

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 
 
 
  - 78 - 

3.1.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 
Inleiding 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 
begroting en verantwoording (BBV) aan de provincies en gemeenten geeft. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 
en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop 
het dividend betaalbaar gesteld wordt. 
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking 
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden 
uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode 
waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals 
ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en 
verlofaanspraken en dergelijke. 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt 
geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De 
referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er 
sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd 
te worden. 
 
Grondslagen balans en gemeentelijk herindeling 
De hierboven 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. Voor het onderstaande onderdeel is dit al wel het geval:  
 
Wachtgeldverplichtingen 
De gemeente Loenen (her)berekende periodiek de wachtgeldverplichtingen. Deze 
verplichtingen zijn meerjarig opgenomen in de (exploitatie)begroting van de voormalige 
gemeente Loenen. Voor de in 2010 bestaande verplichtingen is deze lijn in de 
(exploitatie)begroting van de gemeente Stichtse Vecht voortgezet. Het gevolg hiervan is dat 
de wachtgeldverplichtingen die op 1 januari 2011 zijn ontstaan, onder andere door het niet 
meer als bestuurder terugkeren in Stichtse Vecht, niet uit de hierboven opgenomen balans 
2010 blijken.  
Deze verplichting kent een omvang van € XX.XXX (berekent op basis van de beschikbare 
gegevens per XX XX 2011). In de besluitvorming over de jaarrekening 2010 door de 
gemeenteraad van Stichtse Vecht wordt hier aandacht aan besteed.  
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Balans 
 
Vaste activa 
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend 
maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch 
nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven 
van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan 
worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. 
vervaardigingprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar 
verwachting duurzaam zijn.  
Wijze van afschrijving: 
De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 10 van de “Financiële verordening 
gemeente Loenen” (verordening artikel 212 van de gemeentewet) en wordt hier toegelicht. 
De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen worden direct ten laste van de 
exploitatie gebracht.. 
Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden lineair in maximaal 5 jaar 
afgeschreven.  
 
Materiële vaste activa 
Het betreft investeringen met een meerjarig economisch nut en met een meerjarig 
maatschappelijk nut. 
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 uitgangspunten van het BBV bruto geactiveerd. Dit betekent, dat verkregen subsidies, 
bijdragen of onttrekkingen uit 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 niet in aanmerking voor extra afschrijving. Alle gewaardeerde activa is 
daadwerkelijk aanwezig. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 
 
 
Nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen 40 jaar 
Renovatie, restauratie en aankoop van woonruimten en 
bedrijfsgebouwen 

25 jaar 

Rioleringswerken Zoals aangegeven in het 
vigerende GRP (gemeentelijk 
rioleringsplan = 25 jaar 

Technische installaties in bedrijfsgebouwen 15 jaar 
Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefoon- 
Installaties, kantoormeubilair, schoolmeubilair, aanleg 
tijdelijke terreinwerken, nieuwbouw tijdelijke woon- 
Ruimten en bedrijfsgebouwen, groot onderhoud 
woonruimten en bedrijfsgebouwen 

10 jaar 

Automatiseringsapparatuur 5 jaar 
Voertuigen, gereedschappen en overig materieel Naar gangbare ervaringsnormen 

of voorgeschreven normen over 
de gebruiksduur en wordt bij de 
aanschaf bepaald 

Gronden en terrein Niet 
 
Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, 
uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. 
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Onder Activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden verstaan investeringen in 
aanleg en onderhoud van (inrichting) wegen, waterwegen, civiele kunst- 
werken, groen en kunstwerken. Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig nut 
worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmings- 
reserves ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit worden 
afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit wordt het actief lineair afgeschreven met 
inachtneming van de volgende afschrijvingstermijnen: 
 
Wegen en Reconstructies (wegdek, bermen, talud en 
wegmeubilair, en waterwegen) 

15 jaar 

Rotondes 15 jaar 
Verkeersinstallaties en Openbare verlichting 15 jaar 
Bruggen, viaducten en overige grote kunstwerken 20 jaar 
 
Indien er sprake is van afschrijving van activa over meerdere jaren dan vindt afschrijving 
plaats vanaf het jaar van investering. In het eerste jaar van de investering wordt 50% van 
de geraamde jaarlijkse afschrijving toegepast en in de jaren daarna 100%. Er kan nooit 
meer worden afgeschreven dan de op dat moment aanwezige boekwaarde. 
 
Financiële vaste activa 
Onder financiële vaste activa vallen de kapitaalsverstrekkingen, 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 het  noodzakelijk 
afwaarderen van financiële vaste activa wordt het verschil in één keer als een last genomen 
in de rekening van baten en lasten. 
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan 
deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de 
aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder 
de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering 
gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt boven de verkrijgingprijs. 
 
Voorraden 
Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden worden gewaardeerd tegen  
verkrijgingprijs, vermeerderd met de toegerekende algemene beheerskosten en verminderd 
met de gerealiseerde verkopen. Verliezen worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn. 
Winstneming vindt plaats bij het afsluiten van de complexen of tussentijds wanneer de 
resultaten (op deelcomplexen) met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld. Er 
wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. 
De onderhanden werken en bouwgronden in exploitatie zijn opgenomen tegen de 
verkrijgingprijs vermeerderd met de vervaardigingkosten en verminderd met de 
opbrengsten wegens gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks)subsidies. Ook bij deze 
voorraden wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde. 
De voorraad gereed product en handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen de 
aanschaffingsprijs. 
 
Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar 
De Overige vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
Bij uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar is een voorziening wegens 
oninbaarheid opgenomen. Het gaat hierbij om de zgn. belastingvorderingen (roerende -
/onroerende zaakbelastingen, toeristenbelasting, precariorechten, hondenbelasting, 
rioolrechten, afvalstoffenheffing etc.) en de overige vorderingen. De omvang van de 
voorziening per de balansdatum wordt vastgesteld op basis van de ouderdom van de 
vordering. Daarbij wordt de verwachte oninbaarbeid uitgedrukt in een percentage van de 
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openstaande vordering. Na 1 jaar wordt aangenomen dat de oninbaarheid van de 
openstaande vordering 25% is. Ieder jaar daarna neemt de kans dat de vordering ook 
daadwerkelijk wordt ontvangen met 25% af. Na vier jaar wordt er van uitgegaan dat de 
vordering niet meer wordt geïncasseerd. Bij de overige vorderingen blijven de 
publiekrechtelijke vorderingen buiten beschouwing. 
 
Liquide middelen en overlopende posten 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 
 
 
Vaste passiva 
 
Bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting 
c.q. het voorzienbare verlies. 
 
Vanaf de programmabegroting 2007 is de nota reserves en voorzieningen opgenomen. De 
aanbevelingen en de adviezen van deze nota zijn in de jaarrekening verwerkt. Deze zijn 
toegelicht bij de voorzieningen en reserves.  
 
Vaste schulden > 1 jaar 
De schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de betaalde 
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 
Vlottende schulden < 1 jaar 
De schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Borg- en garantstellingen 
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag 
van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de 
toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. 
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3.1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2010 

 
(bedragen x € 1.000) 
 
Algemeen 
 
Activa 
De belangrijkste investeringen zijn hierna vermeld. Per investering staat het ter beschikking 
gestelde krediet aangegeven, het in 2010 daadwerkelijk bestede bedrag en het 
totaalbedrag, dat tot en met 2010 ten laste van het krediet is gebracht. 
 
Vaste activa 

                                 
1.1 Immateriële vaste 
Activa 

Kosten van 
onderzoek en 
ontwikkeling 

Kosten sluiten 
geldlening 

Totaal 

Boekwaarde per 1-1-2010 45 0 45 
Investeringen 330  330 
Investeringsbijdragen    
Afschrijvingen -14  -14 
Boekwaarde per 31-12-2010 361 0 361 
             
          
Investeringen Beschikbaar 

gesteld 
krediet 

Werkelijk 
besteed 
 in 2010 

Cumulatief 
 besteed t/m 

2010 
Voorbereiding* 
samenwoonschool 
Nigtevecht 

254 316 397 

Diverse bestemmings-
plannen 

** 14 256 

Landschapsontwikke- 
Lingsplan (LOP) 

85 0 2 

 
* Het voorbereidingskrediet is overschreden. Deze overschrijding wordt meegenomen in het 
krediet wat beschikbaar is gesteld voor de bouw van de school. 
 
** De diverse bestemmingsplannen worden geboekt als investering en worden elk jaar 
volledig afgeschreven ten laste van de exploitatie. Vervolgens worden deze kapitaallasten 
gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve “bestemmingsplannen”. 
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1.3 Materiële 
vaste activa 
(economisch nut) 

Gronden 
en ter-
reinen 

Gebou- 
wen 

Vervoe
rmid- 
delen 

Machines, 
apparat 
en instal-
laties 

Overi- 
ge 
mate-
riële 
vaste 
activa 

Grond- 
weg en 
water- 
bouw-
kundige 
werken 
(riole-
ring) 

Totaal 
 
 
 
 
 

Boekwaarde per  
1-1-2010 

 
103 

 
16.732 

 
312 

 
289 

 
49 

 
7.077 

 
24.562 

Investeringen 
Investeringsbijdrage 

 
 

275 
-121 

 291  1.457 
-513 

2.023 
-634 

Afschrijvingen -6 -609 -140 -113 -23 -412 -1.303 
Boekwaarde per  
31-12-2010 

97 16.277 172 467 26 7.609 24.648 

 
      
Investeringen Beschikbaar 

gesteld 
krediet 

Werkelijk 
besteed 
 in 2010 

Cumulatief 
 besteed t/m 

2010 
Krediet Brede school Vreeland 4.386 -84 4.296 
Renovatie Montessori 
Loenersloot 

 237 251 

Riolering buitengebied 1e fase 2.673 0 2.274 
Riolering buitengebied 2e fase 4.457* 0 2.185 
Riolering buitengebied 3e fase * 657 2.162 
Riolering Singel Vreeland 190 6 202 
Aanpassing riolering WVO-
vergunning 

* 1 22 

Vervanging riolering Vreeland 
Molenvliet 

700 8 708 

Riolering renovatie div. 
gemalen 

* 91 205 

Riolering renovatie riolen * 181 272 
Riolering grondwater *  9 
Installaties ’t Web 2010 350 291 291 
    
  
* Op 4 november 2008 heeft de raad het GRP 2009-2013 vastgesteld. In dit voorstel heeft 
de raad een krediet vastgesteld van € 3,7 miljoen voor het aanleggen van nieuwe riolering. 
Tevens heeft Waternet een subsidie toegezegd van maximaal € 757.000 voor deze aanleg 
van nieuwe riolering. 
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1.3 Materiële vaste 
activa 
(maatschappelijk 
nut in openbare 
ruimte) 

Gronden 
en ter- 
reinen 

Gebou- 
Wen* 

Machines,
apparate
n en 
instal-
laties 

Over- 
ige 
mate-
riële 
vaste 
activa 

Grond- 
weg- en 
water-
bouw-
kundige 
werken 
(overige) 

Totaal 
 

Boekwaarde per  
1-1-2010 

 
18 

 
36 

 
176 

 
15 

 
922 

 
1.167 

Investeringen  14 89 1 315 419 
Investeringsbijdragen       
Afschrijvingen 0 -12 -97 -10 -350 -469 
Boekwaarde per  
31-12-2010 

18 38 168 6 887 1.117 

 
               
Investeringen Beschikbaar 

gesteld 
krediet 

Werkelijk 
besteed 
 In 2010 

Cumulatief 
 besteed t/m 
2010 

Fundering toren 2010 400 14 14 
Kanaaldijk Oost 
Nigtevecht 

365 202 246 

Riolering Telematrie 
hoofdgemalen  

* 89 181 

Ged. Reconstr. Polderweg  61 61 
Werkkrediet SWS 
Vreeland 

240 20 251 

Vervanging zoutloods 
2009 

 32 32 

Archeologische kaarten 4 1 4 
    
 
* Op 4 november 2008 heeft de raad het GRP 2009-2013 vastgesteld. In dit voorstel heeft 
de raad een krediet vastgesteld van € 3,7 miljoen voor het aanleggen van nieuwe riolering. 
Tevens heeft Waternet een bijdrage toegezegd van maximaal € 757.000 voor deze aanleg 
van nieuwe riolering. 
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1.5 Financiële vaste 
activa 

Activa 
eigendom 
van derde 

Lenin-
gen 
woning-
bouw- 
corpo- 
raties 

Deelne-
mingen 

Overige 
lang- 
lopende 
leningen 

Overige 
uitzet-
tingen 
> 1 jaar 

Totaal 

Boekwaarde per 1-1-2010 0 56 61 1.068 60 1.245 
Vermeerdering 36   20  56 
Vermindering   -21  -17 -38 
Afschrijvingen       
Aflossingen  -56  -43  -99 
Boekwaarde per  
31-12-2010 

 
36 

 
0 

 
40 

 
1.045 

 
43 

 
1.164 

 
Met de S.V. De Vecht is een overeenkomst gesloten waarbij de gemeente de kosten van de 
renovatie van het hoofdveld heeft voorgeschoten. Jaarlijks wordt de subsidie van het 
onderhoud aan het hoofdveld niet aan deze vereniging uitbetaald maar gestort in een 
rekening-courant. Het saldo bedraagt € 16.193 positief. 
 
 
Specificatie 
deelnemingen 

Aantallen Nominale waarde 

Vitens 34 stuks x € 242,06 € 8.230 
BNG 3.120 stuks € 7.079 
Stimuleringsfonds 
Bouwfonds Ned. Gemeenten 

Zie toelichting hierna € 3.763 

 
Onze gemeente is vanaf de oprichting deelnemer in het Stimuleringsfonds Bouwfonds 
Nederlandse Gemeenten. Jaarlijks wordt het grootste deel van de dividenduitkering op 
aandelen Bouwfonds op een gemeentelijke rekening in het fonds gestort. Dit wordt een 
aantal jaren verdubbeld met een renteloze Bouwfondslening, welke weer in 10 jaren worden 
afgelost.  
 
Vanuit deze gemeentelijke rekening kan de gemeente laagrentende stimuleringsleningen 
aan derden toekennen ten behoeve van investeringen in stedelijke vernieuwingen: 
volkshuisvestingsdoelstelling in brede zin. De rekening heeft het karakter van een revolving 
fund. De gelden blijven te allen tijde gemeente-eigendom. In 2007 heeft de raad besloten 
om deze gelden in te zetten voor startersleningen voor het project van zeven 
koopgarantwoningen in Cronenburgh. In 2010 zijn twee leningen verstrekt voor een bedrag 
van € 20.000. In totaal zijn tot en met 2010 vijf leningen verstrekt. 
 
In 2005 is aan stichting Primair een renteloze lening verstrekt van € 9.283. De looptijd van 
deze lening is 24 jaar. De aflossing geschiedt in twintig jaar. De aflossing van de lening 
wordt voldaan in jaarlijkse termijnen. 
 
Onder de financiële vaste activa vallen ook de debiteuren inzake krediethypotheek, verhaal, 
lening en terugvordering. De terugbetaling hiervan vindt over meerdere jaren plaats. De 
waardering per balansdatum 31 december 2010 is € 59.707. 
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Vlottende activa 
                                                                                   

1.7 Voorraden 
 

Niet in expl. 
genomen 
bouwgronden 

Onderhan-
den werk en 
bouwgron-
den in 
exploitatie   

Gereed 
product en 
handels-
goederen 

Totaal 

Boekwaarde per 1-1-2010 -394 -373 1 -766 
Vermeerderingen 254 102  356 
Verminderingen   -1 -1 
Boekwaarde per     
31-12-2010 -140 -271 0 -411 
 
Specificatie bouwgronden: 
 
Complex Centrumplan Cronenburgh 
Boekwaarde 31-12-2010 -140 -271 
Nog te maken kosten 140 270 
Nog te verwachten 
opbrengsten 

  

Verwacht exploitatie-
resultaat (- = voordelig) 

 
0 

 
0 

 
De verwachte exploitatieresultaten zijn gebaseerd op de exploitatieopzetten van december  
2010. 
 
 
1.9 Uitzettingen < 1 jaar 31-12-2009 31-12-2010 
Vorderingen op openbare lichamen 1.578 2.231 
Verstrekte kasgeldleningen/Deposito’s 0 0 
Rekening-courant verhouding met niet financiële 
instellingen 

0 0 

Overige vorderingen 428 488 
Totaal 2.006 2.719 

 
De vordering op de Belastingdienst inzake de compensabele btw 2010, in het kader van het 
btw-compensatiefonds, bedraagt € 1.392.209. De uitbetaling daarvan zal in juli 2011 
gebeuren. Omdat de Belastingdienst afrekent op basis van het kasstelsel en de gemeente 
het stelsel van baten en lasten hanteert, bedraagt de in 2011 betaalde en nog te 
compenseren btw, verantwoord in de exploitatie van 2010, € 116.332. Dit bedrag wordt 
betrokken bij de aangifte over 2011. 
 
Bij de overige vorderingen is de stand van de nog te innen gelden als volgt: 
• Debiteuren algemeen, nog te vorderen per 31 maart 2011 over oude jaren € 221.959;  
• Belastingdebiteuren, nog te vorderen per 31 maart 2011 over oude jaren € 14.510. 
• Ten behoeve van dubieuze debiteuren is een voorziening gevormd die valt onder de 

balanspost uitzettingen korter dan 1 jaar. Op basis van de ouderdom van de vordering 
wordt geschat wat mogelijk niet wordt ontvangen. Na een jaar nadat de vordering is 
ontstaan neemt de kans dat het bedrag ook daadwerkelijk wordt ontvangen jaarlijks af 
met 25%. Het gaat daarbij om de civiele vorderingen (geen publiekrechtelijke) en de 
belastingvorderingen.  
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1.11 Liquide middelen 31-12-2009 31-12-2010 
Kas 1 1 
Banken 328 17 
Kruisposten 0 0 
Totaal 329 -18 
 
Dit betreft de tegoeden bij de banken per 31 december van het verslagjaar. Deze saldi 
staan ter vrije beschikking van de gemeente. 
 
Banken Tegoeden 

 31-12-2010 
Rabobank 14 
Postbank 2 
BNG 4 
 
 
1.13 Overlopende activa 31-12-2009 31-12-2010 
Overlopende activa 298 83 
 
Hieronder zijn ondermeer opgenomen de op de balansdatum vooruitbetaalde bedragen 
waarvan de afwikkeling ten laste van de exploitatie 2011 komt. Het gaat hierbij om de 
lopende contracten van verzekeringen en abonnementen. En vorderingen die pas in 2011 
zijn ontvangen maar betrekking hebben op het jaar 2010. Dit betreft ondermeer de 
vorderingen: 
Diverse nog te verrekenen kosten met partners bredeschool Loenen € 56.262; 
Diverse nog te verrekenen kosten met partners bredeschool Vreeland € 11.916; 
Nog te ontvangen eigen bijdragen CAK € 7.923; 
Nog te ontvangen rente Vitens € 3.926 
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Passiva  
                                                                                   

2.2 Eigen vermogen – 
Reserves 
 

Algemene 
reserve 

Bestem-
mings-

reserves 

Nog te 
bestemmen 

resultaat 

Totaal 

Saldo 1-1-2010 3.694 17.366 766 21.826 
Resultaat 2009 154 612 -766 0 
Vermeerdering bespaarde 
rente 698000 mutaties 
reserves 

0 784 0 784 

Vermeerderingen 698000 
mutaties reserves 

565 1.721  2.286 

Rekeningresultaat 2010   28 28 
Verminderingen 98000 
mutaties reserves 

-3.872 
 

-2.465  -6.337 

Saldo 31-12-2010 541 18.018 28 18.587 
 
Nota reserves en voorzieningen 
Een vast onderdeel van de programmabegroting en het jaarverslag is de geactualiseerde 
nota reserves en voorzieningen. Daarin zijn geformuleerd de aard en doelstelling. 
Bovendien wordt iedere reserve of voorziening daaraan getoetst. Het heeft geen zin om hier 
per reserve of voorziening inhoudelijk een toelichting te geven, daar dit al gebeurt in 
voormelde nota.  
 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
De vermeerderingen en verminderingen ten gunste van en ten laste van de exploitatie lopen 
via het product 98000 mutaties reserves, onderdeel van algemene dekkingsmiddelen en 
onvoorzien. Voor een uitgebreide specificatie van de diverse mutaties wordt hierna 
kortheidshalve verwezen. Ook de nota reserves en voorzieningen voldoet aan de eisen van 
BBV. Rekening is gehouden met de mutaties vanuit de primaire begroting en de 
raadsbesluiten nadien. De financiële mutaties zijn op hoofdlijnen weergegeven. 
 
Algemene reserve 
Doel: weerstandsvermogen, ten behoeve van het opvangen van tegenslagen in de 
toekomst. In de bijgestelde nota “Reserves en voorzieningen 2006” is de gewenste 
minimumomvang van de algemene reserve vastgesteld op € 136,13 per inwoner; 
€ 1.157.650 voor de totale gemeente. Dit deel moet vrij besteedbaar zijn. Dit betekent dat 
de bespaarde rente van dit deel van de algemene reserve niet als structureel 
dekkingsmiddel wordt ingezet in de exploitatie. Per 1 januari 2010 behaalde het saldo dit 
doel, echter is besloten dat de bespaarde rente over het minimale saldo niet aan de 
Algemene Reserve wordt toegevoegd maar als dekking wordt gebruikt in de exploitatie. 
 
Het voordelige saldo van de rekening 2010 van € 27.905 wordt na vaststelling van de 
jaarrekening gestort in de algemene reserve. Dit is conform BBV. Op pagina 4 is voor-
gesteld om € 101.839 te bestemmen waardoor het positieve saldo afneemt tot € 73.934 
negatief. 
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Bestemmingsreserves 
Onder de bestemmingsreserves zijn opgenomen de gereserveerde gelden waaraan de raad 
een bijzondere bestemming heeft gegeven. In de gemeente Loenen worden de 
bestemmingsreserves gebruikt voor lastenmatiging (tariefegalisatie) en reservering van nog 
niet aangewende middelen.  
 
Egalisatiereserve gemeentereiniging 
Doel: om de tarieven voor de afvalstoffenheffing niet (incidenteel) onevenredig hoog te 
laten zijn. In 2010 zijn de reinigingsrechten voor  109% kostendekkend geweest. Het 
overschot (9%) € 81.242 is gestort in deze reserve. Per 31 december 2010 is de werkelijke 
stand € 195.108. 
 
Reserve reconstructie Oost Kanaaldijk Nigtevecht 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 is besloten om uit het rekeningresultaat  
een reserve te vormen voor de reconstructie van de Oost Kanaaldijk te Nigtevecht van  
€ 365.000. Deze reconstructie is in 2010 afgerond. Saldo per 31 december 2010 € 0.  
 
Reserve exploitatie scholen Openbaar Primair Onderwijs 
Het doel van deze reserve is om schommelingen op te vangen binnen de exploitatie van het 
Openbaar Primair Onderwijs in Nigtevecht. Het positieve exploitatiesaldo van de 
Tweemaster in Nigtevecht 2010 bedraagt 4.869. Deze is toegevoegd aan de reserve. Per 31 
december 2010 is de werkelijke stand € 82.522. 
 
Reserve nieuwbouw bredeschool Nigtevecht 
In begrotingswijzigingnummers 9 en 14 is besloten om in totaal € 1.500.910 te onttrekken 
uit de Algemene Reserve en deze te storten in de reserve nieuwbouw bredeschool 
Nigtevecht. Dit ter dekking van de kapitaallasten. Per 31 december 2010 is de werkelijke 
stand € 2.550.910. 
 
Speelruimtebeleid 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 is besloten om uit het rekeningresultaat  
een reserve te vormen voor speelruimtebeleid van € 35.000. Deze gelden zijn besteed in 
2010. Saldo per 31 december 2010 € 0. 
 
Reserve combi-kunstgrasveld De Heul 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 is besloten om uit het rekeningresultaat  
een reserve te vormen voor het mee financieren van een combi-kunstgrasveld op sportpark 
De Heul van € 110.000. Per 31 december 2010 is de werkelijke stand € 110.000. 
 
0-meting dorpshuizen 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 is besloten om uit het rekeningresultaat  
een reserve te vormen voor een 0-meting in de dorpshuizen van € 61.190. Per 31 december 
2010 is de werkelijke stand € 25.601. 
 
Centrum Jeugd en Gezin 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 is besloten om uit het rekeningresultaat  
€ 40.366 toe te voegen aan de reserve. Dit voor toekomstige uitgaven voor de 
uitvoeringskosten voor Centrum Jeugd en Gezin. Per 31 december 2010 is de werkelijke 
stand € 51.927. 
 
Reserve onderhoud gemeente woningen 
In 2010 is een onderhoudsplan opgesteld en is deze reserve overgeheveld naar de 
voorzieningen voor  € 40.399. Het verschil komt ten gunste van de exploitatie.  Per 31 
december 2010 is de werkelijke stand € 0. 
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Reserve bestemmingsplannen 
In 2010 is sprake geweest van een bijdrage aan de exploitatie in verband met 
doorberekende kapitaallasten voor een bedrag van € 15.000. Per 31 december 2010 is de 
werkelijke stand € 93.619. 
 
Reserve kosten projectleider 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 is besloten om uit het rekeningresultaat  
een reserve te vormen voor de kosten projectleider van € 150.000. Voorheen werden deze 
kosten ten laste gebracht van de bouwgrondexploitaties. In het dekkingsplan bij de 
begroting 2010 is deze reserve ingezet ter dekking van het saldo 2010. Per 31 december 
2010 is de werkelijke stand € 0. 
 
Reserve Bredeschool Vreeland 
Met deze reserve wordt 1/3 van de kapitaallasten gedekt. Per 31 december 2010 is de 
werkelijke stand € 1.555.425. 
 
Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie 
Deze reserve is gevormd voor schommelingen binnen de grondexploitatie. In 2010 laat de 
grondexploitatie Centrumplan een voordelig saldo zien van € 74.138. In 2008 heeft de raad 
besloten tussentijds winst te nemen op de grondexploitaties. Het voordelig saldo is gestort 
in deze reserve. In het dekkingsplan bij de begroting 2010 is besloten dat deze reserve 
wordt afgeroomd tot € 365.000 per januari 2010. Het verschil van € 401.396 komt ten 
gunste van de Algemene Reserve. Per 31 december 2010 is de werkelijke stand € 461.708. 
 
Reserve parkeeroplossing Centrumplan 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 is besloten om uit het rekeningresultaat  
een reserve te vormen voor een parkeeroplossing in het Centrumplan van € 365.000. In 
begrotingswijzingsnummer 5 is besloten om € 100.000 ten gunste te laten vallen aan de 
bouwgrondexploitatie Centrimplan. Per 31 december 2010 is de werkelijke stand € 265.000. 
 
Reserve herinrichting Rijksstraatweg 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 is besloten om uit het rekeningresultaat  
een reserve te vormen voor de herinrichting van de Rijksstraatweg van € 1.100.000. Per 31 
december 2010 is de werkelijke stand € 1.100.000. 
 
Reserve planschade Cronenburgh 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 is besloten om uit het rekeningresultaat  
een reserve te vormen voor planschade Cronenburgh van € 194.000. In 2010 is aan 
planschade een bedrag van € 13.822 uitbetaald. Per 31 december 2010 is de werkelijke 
stand € 103.581. 
 
Reserve kosten Cronenburgh fase III 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 is besloten om uit het rekeningresultaat  
een reserve te vormen voor kosten Cronenburgh fase III van € 1.872.910. Tevens heeft de 
raad in december 2009 besloten om € 257.066 te storten in verband met kosten die 
geraamd waren in de bouwgrondexploitatie fase I en II. In 2010 zijn in totaal € 372.596 
aan kosten gemaakt en onttrokken aan deze reserve. Per 31 december 2010 is de 
werkelijke stand € 1.863.879. 
 
Overige bestemmingsreserves 
De verminderingen houden verband met bijdragen aan de exploitatie in verband met 
doorberekende kapitaallasten investeringen. Hierbij gaat het om een bedrag van € 881.427. 
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Nog te bestemmen resultaat 
Het voordelige resultaat van de rekening 2010 wordt na vaststelling van de jaarrekening 
door de raad in principe gestort in de algemene reserve. Dit is conform BBV. Op pagina 4 is 
voorgesteld om van dit saldo nog extra te bestemmen € 101.839. Hierdoor wordt het 
positieve saldo nadelig voor een bedrag van € 73.934. 
 
 
2.4 Voorzieningen 2010 
Saldo 01-01-2010 2.022 
Vermeerderingen t.l.v. exploitatie 933 
Overige vermeerderingen 16 
Verminderingen t.g.v. exploitatie -374 
Aanwending/Besteding -657 
Saldo 31-12-2010 1940 
 
In 2010 is een voorziening gevormd voor het groot onderhoud gemeente woningen. De 
storting hiervan komt uit de reserve gemeente woningen.  
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Staat van reserves per 31 december 2010 
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Staat van voorzieningen 2010 
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2.6 Vaste schulden > 1 jaar 
 

Banken en 
financiële 
instellingen 
binnenland 

Waarborg-
sommen 

Totaal 

Saldo 1-1-2010 3.510 0 3.510 
Vermeerderingen    
Aflossingen -624  -624 
Saldo 31-12-2010 2.886 0 2.886 
 
De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt 
€ 131.260. 
 
Onder de post ‘overige’ zijn opgenomen de waarborgsommen die door derden zijn gestort. 
Het gaat hierbij om een bedrag onder de duizend euro. 
 
Vlottende passiva 
2.8 Vlottende schulden < 1 jaar 31-12-2009 31-12-2010 
Schulden aan openbare lichamen 435 431 
Bank- en Girosaldi 
Rekening-courant verhouding met niet  
Financiële instellingen 
Opgenomen kasgeldlening 

0 
11 

 
0 

239 
21 

 
4.000 

Overige schulden 1.285 887 
Totaal 1.731 5.578 
 
Het Regionaal Historisch Centrum heeft een rekening-courant verhouding met de gemeente 
Loenen.  
 
Gemeenten kennen het stelsel van baten en lasten. Hierdoor worden er nota’s ten laste van 
de exploitatie 2010 gebracht die in 2011 zijn ontvangen en dan ook zijn betaald. 
Hieronder vallen ook de afdrachten over december 2010 van de premies sociale 
verzekeringswetten en de loonheffing.  
 
2.10 Overlopende passiva 31-12-2009 31-12-2010 
Overlopende passiva 1.028 708 
   
Onder de overlopende passiva, welke in 2011 worden afgewikkeld, zijn onder andere de 
volgende posten begrepen: 
• Transitorische rente € 82.708; 
• Restant subsidie Slokgelden milieu van € 5.587; 
• Restant subsidie voetveer Nigtevecht van € 5.564; 
• Afrekening AVU 2009 van € 45.163; 
• ROC Midden Nederland, 4e kwartaal 2010 van € 17.273. 
• Gemeente Woerden nabetaling IASZ van € 127.000. 
• Ministerie van infrastructuur en Milieu, apparaatskosten geluidsbelastingskaarten 2010-

2012 van € 62.360. 
• Vechtplassencommissie, project Vechtoever van € 9.386. 
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Tevens een overzicht van de doeluitkeringen over 2010 die ook verantwoord zijn onder de 
overlopende passiva. 
 

 
 

3.1.4 Waarborgen en garanties 

Buiten de balanstelling is een bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en 
rechtspersonen opgenomen, die als volgt gespecificeerd is: 
                                                                                                     Bedrag x € 1.000 
Geldnemer Aard Oorspronke-

lijk bedrag 
Percentage 
borgstelling 

Restant 
begin 
Jaar 

Restant eind 
jaar 

WBV Wuta Woningbouw 4.199 50% 3.327 3.164 
WBV Vecht 
eo 

Woningbouw 20.700 50% 19.380 16.455 

LMHC Nieuwe werken 431 100% 182 19 
Derden  NHG 10.664 50% 1.578 1.520 
Totaal  38.697  24.538 21.158 
 

3.1.5 Langlopende financiële verplichtingen 

Automatisering en informatisering 
Met ingang van 1 april 2008 is een nieuw leasecontract afgesloten voor het PC-netwerk 
(werkstations) tot 1 april 2012. De kosten bedragen circa € 12.000 per jaar.  
 
Ingaande 1 januari 2005 is een nieuw leasecontract afgesloten voor SAP voor een duur van 
4 jaar bij Gemlease. De kosten bedragen circa € 36.000 per jaar. Inzake de software voor 
SAP is een leaseovereenkomst afgesloten bij Pink Roccade van 1 juli 2005 tot 31 december 
2009. In verband met de herindeling is het contract nog verlengt tot 1 augustus 2011. 
 
Ingaande 2006 is een nieuw leasecontract afgesloten voor bekabeling van de telefoon-
centrale voor een duur van 10 jaar bij Econocom. De kosten bedragen circa € 4.000 per 
jaar. 
 
Ingaande 1 juli 2006 is een nieuw leasecontract afgesloten voor een paternosterkast voor 
een duur van 5 jaar bij Econocom. De kosten bedragen circa € 4.000 per jaar. 
 

3.1.7 Ontwikkelingen na balansdatum 

Geen ontwikkelingen.
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3.2 Programmarekening en toelichting 

3.2.1 Gerealiseerde baten en lasten per programma 

 
Bij de programmarekening vindt de financiële verantwoording plaats per programma. De 
volgorde van de programma’s is gelijk aan die van de beleidsverantwoording, onderdeel van 
het jaarverslag. 
Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt het 
resultaat voor bestemming afzonderlijk opgenomen. Dit resultaat is € 3.239.157 negatief. 
Vervolgens worden de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen van de reserves 
gepresenteerd. Het resultaat daarvan is per saldo dat voor € 3.267.063 meer onttrokken is 
dan toegevoegd aan de reserves. En als laatste wordt dan het resultaat na bestemming 
weergegeven van €  27.906 voordelig.  
  
In ieder programma zijn de betreffende kostenplaatsen opgenomen. De begroting 2010 
vóór wijziging is de primaire begroting inclusief de 1e wijziging. In de begroting 2010 na 
wijziging zijn alle raadsbesluiten vanaf de primaire meegenomen, dus inclusief de 1e 
wijziging en de 1e en de 2e bestuursrapportage nadien. Aan het einde van ieder programma 
zijn de belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging toegelicht. 
Daarbij dient de netto afwijking per product boven de 10% positief of negatief te liggen of 
de afwijking is minder maar is toch zinvol om te vermelden. 
 
De programmarekening en toelichting sluit met het overzicht van de aanwending van het 
bedrag van onvoorzien en het overzicht van de incidentele baten en lasten.  
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2.1.1 Algemeen bestuur 
 

Begroting 2010 
vóór wijziging 

Begroting 2010 
na wijziging 

Rekening 2010 

Product  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
600100 Raad en raads-

commissies 56.668  91.668   92.155   
600101 Burgemeester en 

wethouders 305.959  319.959   345.510 -53 
600200 Bestuursondersteu-

ning college van B&W 442.528  442.528   417.425   
600201 P&C-cyclus B&W 86.822  86.822   51.591  
600204 Voorlichting 99.835  99.835   91.648   
600300 Persoonlijke 

documenten 167.355  167.355    69.560  -48 
600301 Burgerlijke stand 108.203  108.203   93.971   
600302 Gemeentelijke basis-

administratie 141.209 -515 183.909 -515 193.442   
600304 Verkiezingen 19.148  31.248   67.993   
600306 Straatnaamgeving 7.609  7.609    751   
600307 Vastgoedinformatie 17.851 -500 25.771 -500 29.389  -758 
600308 Naturalisatie/geslachts

-naamwijziging 1.703  1.703   3.420 -1.848 
600400 Opbrengst leges 

burgerzaken 45.000 -159.800 45.000 -159.800 56.800 -181.891 
600500 Bestuurlijke 

samenwerking 34.997  967.321   514.777 -3.622 
600600 Bestuurlijkse 

ondersteuning raad 120.272 -1.000 120.272 -1.000 115.276   
600601 P&C cyclus raad 39.044  39.044   31.478  
 Totaal 1.694.204 -161.815 2.738.248 -161.815 2.175.187 -188.219 
        
 Exploitatieresultaat 1.532.389  2.576.433  1.986.968  

 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 
 
P&C-cyclus B&W 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 35.231. 
Door de afdelingen Personeel en Organisatie en de afdeling Financiën & Control zijn minder 
uren besteed aan deze producten. Een deel van deze uren zijn verantwoord op de 
hulpkostenplaatsen.  
 
Persoonlijke documenten 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 97.843. 
De onderschrijding is terug te vinden in minder gemaakte uren van de afdeling Burgerij. In 
2010 heeft de afdeling te maken gehad met opleidingen van personeel, inzet herindeling en 
langdurig ziekteverlof. Voor de continuïteit van de werkzaamheden is in 2010 extern 
personeel ingehuurd. De kosten hiervoor staan verantwoord op de hulpkostenplaats 
Burgerij. 
 
Gemeentelijke basisadministratie 
Totaal heeft dit product een overschrijding van € 10.048. 
De oorzaak van deze overschrijding is dat er meer uren gemaakt zijn door de afdeling 
Burgerij. Financiële consequentie € 27.125.  
In 2010 is opdracht gegeven aan het bureau BMC voor de GBA-heraudit. Deze opdracht is 
deels uitgevoerd in 2010 en deels in 2011. De raad heeft hiervoor een budget beschikbaar 
gesteld van € 38.042. Voorgesteld wordt om voor de uitvoering in 2011 een bedrag van 
13.242 beschikbaar te stellen. 
 
 



 

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 
 
 
  - 102 - 

Verkiezingen 
Totaal heeft dit product een overschrijding van € 36.745. 
Deze overschrijding heeft als oorzaak dat in 2010 rekening is gehouden met alleen de 
landelijke verkiezingen voor de 2e kamer. Echter eind november zijn ook de verkiezingen 
voor de nieuwe gemeenteraad van Stichtse Vecht gehouden. Deze kosten waren niet 
begroot. 
 
Bestuurlijke samenwerking 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 452.544. 
Bij begrotingswijziging 4 en 7 is ten laste van de Algemene Reserve een bedrag voor de 
herindeling begroot van € 876.000. Op dit budget is de inhuur van personeel verantwoord 
voor een bedrag van € 438.231. Het resterende begrote bedrag moet gezien worden als een 
gedeeltelijke dekking van de overschrijding op het product “saldo kostenplaatsen”. Deze 
overschrijding wordt voornamelijk grotendeels veroorzaakt doordat de medewerkers zich 
hebben ingezet voor de herindeling en de productieve uren werden gemaakt door externen. 
De kosten hiervoor zijn op de producten geschreven maar de uren zijn niet doorbelast via 
de kostenplaatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 
 
 
  - 103 - 

2.1.2. Openbare orde en 
veiligheid 
 

Begroting 2010 
vóór wijziging 

 Begroting 
2010 
na wijziging 

 Rekening 
2010 

 

Product  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
612000 Brandbestrijding en 

hulpverlening 526.352 -8.552 519.352 -8.552 969.245 -288.229 
612001 Gebouwen, mater. en 

verbindingen 179.230  169.852   265.564 -228.705 
612003 Rampenbestrijding 140.819  140.819   9.038 0 
614003 Diverse vergunningen 147.283 -7.000 147.283 -7.000 139.333 -5.465 
614004 Dierenbescherming 2.464  2.464   1.752 0 
614005 Overige beschermende 

maatregelen 1.900  180.554   2.817 0 
614006 Politie 27.222  49.222   16.047 0 
 Totaal 1.025.269 -15.552 1.209.545 -15.552 1.403.796 -522.400 
        
 Exploitatieresultaat 1.009.717  1.193.993  881.396  

 
 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 
 
Brandbestrijding en hulpverlening & Gebouwen, materieel en verbindingen 
Totaal heeft dit product een overschrijding van € 170.216. 
Deze overschrijding heeft als oorzaak dat de bijdrage aan de Veiligheids regio Utrecht (VRU) 
hoger was dan begroot.  
 
Gebouwen, materiaal en verbindingen 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 132.993. 
Deze onderschrijding heeft te maken met de kapitaalslasten. De begrote kapitaallasten 
waren € 97.454. Echter de VRU heeft het materieel overgenomen. Deze zijn versneld 
afgeschreven. De totale afschrijving bedroeg over 2010 € 221.196. Deze zijn volledig 
vergoed door de VRU. 
 
Politie 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 33.175. 
Vanwege de discussie omtrent het op nemen van een bedrag in de begroting voor de 
politiesurveillant, de daaropvolgende discussie en besluitvorming, gecombineerd met op dat 
moment aanwezige vacaturen is slechts een klein deel van het begrote bedrag uitgeven. 
 
Rampenbestrijding 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 131.780. 
De ambtenaar rampenbestrijding was tevens de commandant van de brandweer. Doordat de 
regionalisering in 2010 in feit is geworden en het personeel is overgegaan naar de VRU is een 
vacature ontstaan voor de medewerker rampenbestrijding. Deze is niet ingevuld in 2010.  
 
Overige beschermende maatregelen 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 177.737. 
Deze onderschrijding heeft als oorzaak dat de begrote kapitaallasten van € 178.654 niet zijn 
gemaakt. Er was voorzien dat eind 2010 een explosief in de omgeving van de Kerklaan 
onschadelijk gemaakt zou worden. Dit is opgeschoven naar 2011. Deze kapitaallasten zouden 
gedekt worden door een bijdrage van 70% door het Rijk en de overige 30% uit de Algemene 
Reserve. De bijdrage is niet ontvangen in 2010 en de onttrekking uit de Algemene reserve 
heeft ook niet plaatsgevonden.
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2.1.3. Verkeer en 
vervoer 
 

Begroting 2010 
vóór wijziging 

 Begroting 
2010 

na wijziging 

 Rekening 
2010 

 

Product  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
621000 Wegen, straten en 

pleinen 729.940 -107.084 805.151 -159.084 1.132.565 -190.579 
621002 Bruggen 295.055  234.655   241.322 -225 
621003 Openbare verlichting 162.432  164.932   142.398   
621005 Gladheidsbestrijding 122.598  106.073   179.289   
621007 Uitritvergunningen 1.408 -175 1.408 -175 1.502  -25 
621100 Verkeersmaatregelen 70.200 -1.250 90.200 -1.250 142.075 -5.194 
621400 Invalidenparkeer-

plaatsen 4.180 -50 4.180 -50 1.020 -785 
622100 Waterwegen en 

beschoeiingen 23.788 -12.075 39.808 -12.075 10.842 -11.020 
622300 Veerdiensten 66.557 -36.877 64.367 -31.877 35.512 -17.756 
 Totaal 1.476.157 -157.511 1.510.773 -204.511 1.886.525 -225.584 
        
 Exploitatie-

resultaat 
1.318.646 

  
1.306.262 

  
1.660.941 

  
 
 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 
 
Wegen, straten en pleinen 
Totaal heeft dit product een overschrijding van € 295.919. 
De oorzaak van deze overschrijding is dat de reconstructie van de Kanaaldijk Oost in 
Nigtevecht in één keer is afgeschreven waardoor de kapitaallasten hoger zijn dan begroot. 
Uit het saldo van 2009 is een bestemmingsreserve gevormd voor deze reconstructie van    
€ 350.000 en is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. 
 
Gladheidsbestrijding 
Totaal heeft dit product een overschrijding van € 73.216. 
De oorzaak van deze overschrijding is dat we te maken hebben gehad met een strenge 
winter, zowel in januari 2010 als december 2010. Als gevolg van het strooizout tekort zijn 
de prijzen sterk gestegen en zijn duurdere alternatieve toegepast. Voorts is in verband met 
de consignatieregeling extra personeel ingehuurd en zijn aanzienlijk meer uren gedraaid 
door het vast personeel.  
 
Waterwegen en beschoeiing 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 27.555. 
De oorzaak van deze onderschrijding is het gevolg van het feit dat in verband met het door 
het Waterschap gestarte project baggeren in de Vecht is besloten de beschoeiing langs het 
Zandpad nog niet te vervangen.  
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2.1.4. Economische zaken 
 

Begroting 2010 
vóór wijziging 

Begroting 2010 
na wijziging 

 Rekening 
2010 

 

Product  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
631000 Handel en ambacht 4.602 -100 4.602 -100     
633000 Nutsbedrijven 4.300 -26.300 4.767 -20.410  4.429 -20.429 
 Totaal 8.902 -26.400 9.369 -20.510  4.429 -20.429 
        
 Exploitatieresultaat  -17.498  -11.141  -16.000 

 
 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 
 
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.
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2.1.5. Onderwijs 
 

Begroting 2010 
vóór wijziging 

 Begroting 
2010 

na wijziging 

 Rekening 
2010 

 

Product  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
642010 Exploitatie OBS Graaf 

Floris 36.730 -33.850 41.730 -33.850 12.714  
642011 Exploitatie OBS De 

Tweemaster 26.179 -30.768 25.823 -30.768 18.753 -22.801 
642015 Bewegingsonderwijs 

OBO 14.538  14.538   15.452  
642016 Algemeen beheer 

OBO 3.097  3.127   2.457  
642100 Huisvesting OBO 454.247 -4.194 496.802 -4.194 475.953 -4.694 
642215 Bewegingsonderwijs 

BBO 36.740  39.240   28.767  
642300 Huisvesting BBO 556.198  656.832   579.515 -2.038 
648000 Leerlingenprognose 3.715  3.715   5.909  
648001 Leerlingenvervoer 152.989 -8.000 152.989 -8.000 169.699 -13.790 
648002 Leerplicht 69.794  69.794   79.356 -2.069 
648003 Logopedie 4.143  4.143   3.292  
648004 Randvoorzieningen 2.405  2.405     
648005 Schoolbegeleiding 41.741  41.741   38.954  
648007 Lokaal beleid primair 

onderwijs (algemeen) 133.027  133.027   141.182  
648200 Volwasseneneducatie 64.791 -58.789      
 Totaal 1.600.333 -135.601 1.685.906 -76.812 1.572.002 -45.392 
        
 Exploitatie-

resultaat 
1.464.732 

  
1.609.094 

  
1.526.610 

  
 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 
 
Huisvesting Openbaar Basis Onderwijs 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 21.349. 
In 2010 heeft het college besloten na veelvuldig overleg met de besturen van de scholen die 
gebruikmaken van de samenwoonschool Loenen om een gedeelte van de aan hen 
doorgefactureerde kosten voor de bouw te laten vervallen. Er was teveel onduidelijkheid 
over wie deze kosten zouden moeten betalen. Het bedrag wat hiermee gemoeid is bedraagt 
€ 56.425. Deze kosten komen ten laste van de gemeente Loenen.  
 
Verder zijn over 2010 de kapitaallasten € 62.078 lager dan begroot. 
 
Huisvesting Bijzonder Basis Onderwijs 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 79.356. 
In 2010 was nieuw beleid opgenomen voor de verbouwing van de Montessorischool voor 
een bedrag van € 90.000. Deze verbouwing is gestart in 2010, echter zijn over 2010 geen 
afschrijvingskosten berekend en is dit nieuwe beleid niet benut.  
 
Volwasseneducatie 
Dit product valt sinds 2009 onder het product participatiebudget.
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2.1.6. Cultuur en 
recreatie 
 

Begroting 2010 
vóór wijziging 

 Begroting 2010 
na wijziging 

 Rekening 
2010 

 

Product  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
        
651000 Openbaar 

bibliotheek-
werk 292.721 -110.190 292.721 -110.190 292.765 -109.650 

651100 Kunstzinnige 
vorming 4.497  4.497   2.988   

651101 Emanc/sam. 5.707  22.596 -16.890 21.041 -16.890 
653000 Sport accom 64.187 -19.228 65.364 -19.228 66.580 -26.530 
653001 Subs.sport 39.778  48.853   63.831   
653100 Groen.sportv. 101.102  111.102   119.479   
654000 Kunstbeoef.b 17.531  17.531   9.994   
654100 Monum.zorg 58.722 -277 68.362 -277 49.875   
654101 Bwvgn.monu 52.264 -1.800 52.264 -1.800 68.417 -1.236 
654102 Hist.gem.arc 37.250 -50 37.250 -50 37.117 -142 
655000 Natuurbesch 48.322  48.322   33.939   
656000 Openb.groen 508.149 -400 508.149 -400 448.406 -5.364 
656001 Toerisme/re 62.704  62.704   58.499   
656002 Feest/vlag 34.868  34.868   18.224   
656003 Kapvergun. 11.733 -2.000 11.733 -2.000 1.314 -2.261 
656004 Jaagpaden 5.113  5.113   1.260   
656005 Volkstuinen 1.408 -1.220 1.408 -1.220  -1.228 
658000 Ov.cult./recr 14.784  18.034   23.740  
658001 Speeltuin/sw 34.816  34.816   20.165   
 Totaal 1.395.656 -135.165 1.445.688 -152.055 1.337.636 -163.301 
        
 Exploitatie-

resultaat 1.260.491  1.293.633  1.174.335  
 
 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 
 
Openbaar groen 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 64.706. 
Deze onderschrijding heeft te maken met dat in 2010 minder uren gemaakt zijn op dit 
product. Dit heeft als oorzaak dat vacatures niet zijn ingevuld in verband met de 
herindeling. Hier tegen over staan extra uitgaven voor inhuur personeel derden op de 
hulpkostenplaats grondgebied binnendienst. 
 
De overige verschillen van de andere producten hebben ook te maken met minder 
gemaakte uren dan begroot. De oorzaak hiervan is dat de medewerkers zich hebben ingezet 
voor de herindeling en de uren niet op deze producten zijn geschreven.
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2.1.7. Sociale 
voorziening en 
maatschappelijke 
dienstverlening 
 

Begroting 2010 
vóór wijziging 

Begroting 2010 
na wijziging 

Rekening 2010 

product  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
        
661000 Bijstandsverlening 955.886 -734.102 955.886 -666.102 1.147.634 -781.512 
661100 Sociale 

werkvoorziening 
278.090 -264.210 278.090 -264.210 303.603 -290.070 

661101 Gemeentel. 
werkfonds 

106.000 -141.055     

661200 Inkomensvoor-
ziening 

72.000 -72.000 72.000 -72.000   

661400 Bijzondere bijstand 65.000 -1.018 69.500 -1.018 65.000 -1.018 
661401 Kwijtschelding 

gem. belastingen 
46.708  46.708  57.133  

662000 Alg. 
maatschappelijk 
werk 

285.182 -1.905 297.682 -1.905 182.369 -9.926 

662001 Ouderenwerk 133.017  120.517  112.196 -12.500 
662004 Overige sociale 

dienstverlening 
8.000  8.000  1.828 -7.247 

662100 Vreemdelingen 962  962  6.254  
662101 Nieuwkomers 30.484 -46.099 962    
662200 
 
662300 

Huishoudelijke 
Verzorging 
Participatiebudget 

477.250 
 

-74.485 451.270 
 

236.131 

-74.485 
 

-245.943 

486.214 
 

331.510 

-89.046 
 

-339.800 
663000 Expl. 

verenigingsge-
bouwen 

378.685 -90.137 382.575 -90.137 
 

357.996 -87.518 

663001 Jeugd- en 
jongerenwerk 

63.713  63.713  
 

100.628  

663002 Welzijnsplan 74.906  74.906  73.020 -500 
663003 Vrijwilligers-beleid 9.644  9.644  6.048  
665000 Peuterspeelzalen 77.930  77.930  68.943 -19.937 
665001 Kinderdagver-

blijven c.a. 
119.880 -88.340 127.861 -88.340 130.973 -134.640 

665200 Leefvoorzieningen 
gehandicapten 
WVG          

282.469 -40.000 307.374 -40.000 424.290 -41.649 

665201 Woonvoorzieninge
n gehandicapten 
WVG 

77.027  73.102  123.548 -1.080 

 Totaal 3.542.832 -1.553.351 3.654.811 -1.544.140 3.979.188 -1.816.442 
        
 Exploitatiere-

sultaat 
1.989.481  2.110.671 

 
 2.162.746  

 
 
 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 
 
Gemeentelijk werkfonds 
Dit product valt sinds 2009 onder het product participatiebudget. 
 
Inkomensvoorzieningen 
Dit product wordt sinds 2010 verantwoordt onder het product bijstandsverlening. 
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Algemeen maatschappelijk werk 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 123.334. 
De oorzaak van deze onderschrijding is dat door de afdeling WOV minder uren zijn gemaakt 
dan begroot. Financiële consequentie bedraagt € 64.370. 
Verder was begroot voor de uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk een bedrag 
van € 76.204. Echter is in 2010 € 39.599 uitgegeven. Dit heeft als oorzaak dat er minder 
dan begroot aandacht is besteed aan de verdere ontwikkeling van het Wmo-beleid. 
 
Ouderen werk 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 20.820. 
De oorzaak van deze onderschrijding is dat het begrote bedrag van € 12.297 voor nieuw 
beleid niet is benut. Tevens hebben we een subsidie ontvangen van de Provincie Utrecht 
van € 12.500 voor regieondersteuning. Deze subsidie is volledig benut in 2010. 
 
Jeugd- en jongerenwerk 
Totaal heeft dit product een overschrijding van € 36.910. 
De oorzaak van deze overschrijding is dat door de afdeling WOV meer uren zijn gemaakt 
dan begroot. Deze uren zijn voornamelijk besteed aan Deze uren zijn voornamelijk besteed 
aan de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
 
Peuterspeelzalen 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 28.924. 
De oorzaak van deze onderschrijding is dat voor de controle van de peuterspeelzalen een te 
hoog bedrag begroot was dan de werkelijke kosten over 2010.  
 
Kinderdagverblijven 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 43.188 
De oorzaak van deze onderschrijding is dat de huurontvangsten voor de samenwoonschool 
Vreeland niet waren begroot. 
 
Leef- en woonvoorzieningen gehandicapten 
Totaal heeft dit product een overschrijding van € 164.633. 
Er is hier sprake van een open-einde-regeling. Voorgaande jaren werd een calculatie 
gemaakt tussen de werkelijke en begrote materiële lasten en werd het verschil onttrokken 
uit de bestemmingsreserve WVG. Echter was deze bestemmingsreserve al in 2009 volledig 
benut op een klein saldo na van € 802. Dit bedrag is onttrokken uit de reserve waarmee de 
reserve op € 0 staat. 
De overschrijding komt doordat bij de leefvoorziening gehandicapten de kosten voor collec-
tiefvervoer en de huur van rolstoelen hoger waren dan begroot. 
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2.1.8. Volksgezond-
heid en milieu 

Begroting 2010 
vóór wijziging 

Begroting 2010 
na wijziging 

Rekening 2010 

Product  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
671100 Ambul.vervr 6.556  6.556   6.556   
671400 Gem.gez.h.d 109.987  109.987   103.086   
671401 Ov.volksgez. 6.593  6.593   3.220   
671500 Uniform JGZ 120.201 -141.814 120.201 -141.814 127.679 -147.180 
671600 MaatwrkJGZ 55.927  55.927   60.025   
672100 Reiniging 801.384 -13.100 792.979 -13.100 767.900 -29.749 
672200 Riolering 1.782.482 -267.276 1.849.931 -267.276 1.773.227 -267.814 
672300 Milieubeheer 259.725 -38.871 259.725 -38.871 240.951  -16.573 
672301 Ov.milieubeh 2.817 -1.000 1.422 -1.000 62.735 -67.459 
672400 Lijkbezorging 126.952  127.098   122.081  
672500 Afvalst.heff.  -981.383   -981.383   -1.016.208 
672600 Rioolrechten  -1.198.116   -1.198.116   -1.220.300 
673200 Baten begraaf-

plaatsen     -75.000   -86.549 
 Totaal 3.272.625 -2.731.560 3.330.420 -2.716.560 3.267.460 -2.851.831 
        
 Exploitatie- 

Resultaat 
541.065 

  
613.860 

  
415.629 

  
 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 
 
Reiniging 
Over 2010 is berekend in hoeverre de reinigingsrechten kostendekkend zijn geweest. Bij 
deze berekening wordt gekeken of de kosten voor de reiniging worden gedekt door de 
opbrengsten van de afvalstoffenheffing. Over 2010 is de kostendekkendheid 109%. Het 
overschot is gestort in de bestemmingsreserve egalisatie gemeentereiniging voor een 
bedrag van € 81.242. Deze mutatie loopt via het product 698000 “mutatie reserves”. 
 
Riolering 
In 2010 stond aan nieuw beleid begroot € 92.000 voor inhuur personeel voor watertaken. 
Deze inhuur heeft ook plaatsgevonden in 2010. Echter is op begrotingsbasis verwarring 
ontstaan door verschuivingen van budgetten inhuur personeel over de programma’s heen 
hierdoor is ruimte gecreëerd en is dit nieuwe beleid niet benut. 
Over 2010 is berekend in hoeverre de rioolrechten kostendekkend zijn geweest. Bij deze 
berekening wordt gekeken of de kosten voor de riolering worden gedekt door de 
opbrengsten van de rioolrechten. Over 2010 is de kostendekkendheid 105%. Het overschot 
is gestort in de voorziening riolering voor een bedrag van € 60.795. 
 
Baten begraafplaatsen    
Totaal heeft dit product een meeropbrengst van € 11.549. 
De oorzaak van deze meeropbrengst is dat in 2010 meer begrafenissen zijn geweest dan 
gewijzigd begroot.  
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2.1.9 Ruimtelijke 
ordening en 
volkshuisvesting 

Begroting 2009 
vóór wijziging 

Begroting 2009 
na wijziging 

Rekening 2009 

product  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
681000 Bestem-

mingsplan-
nen 

183.599 -31.000 241.392 -1.000 374.091 -4.900 

682000 Woning-
exploitatie 
en woning- 
bouw 

26.759 -16.199 113.507 -1.016.199 63.175 -89.651 

682200 
 
 

Bouw- en 
woningtoe-
zicht 

880.102 -50.000 859.478  945.112 54.500 

682201 Woonruim-
tezaken 

3.760  3.760  10.782  

682202 Woonsche-
pen en 
woonwa-
gens 

4.935 -2.400 6.971 -2.400 19.117 -3.296 

682204 Wooncon-
sumenten 

    592  

682300 Legesbouw 
vergunnin-
gen 

 -291.000  -215.500  -370.906 

683000 Bouwgrond 
exploitatie 

138.434 -138.432 196.926 -138.432 769.150 -441.228 

        
 Totaal 1.237.589 -529.030 1.422.034 -1.373.530 2.182.019 -855.481 
        
 Exploita-

tieresul-
taat 

708.559  48.504  1.326.538  

 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 
 
Bestemmingsplannen 
Totaal heeft dit product een overschrijding van € 128.799. 
Deze overschrijding heeft te maken met diverse aanpassingen/vernieuwingen van de 
bestemmingsplannen, hierdoor zijn meerdere overschrijdingen veroorzaakt zoals op het 
adviesbudget een overschrijding van € 51.762, een niet begrote uitbetaling van planschade 
van € 12.000 en een overschrijding van de kapitaallasten van € 21.083. Tegenover deze 
overschrijdingen staat een onttrekking uit de daarvoor gevormde reserve bestemmings-
plannen van € 75.000. Tevens zijn op dit product meer uren gemaakt, financiële 
consequentie € 50.603. 
 
Bouw- en woningtoezicht 
Totaal heeft dit product een overschrijding van € 140.134. 
De taak van handhaving was eerst geoutsourced uiteindelijk is de vacature door een interne 
overplaatsing ingevuld en zijn de uren alsnog intern gemaakt, hierdoor is een overschrijding 
van de uren, financiële consequentie € 62.527. 
Tevens is een opgelegde dwangsom komen te vervallen voor een bedrag van € 50.000. De 
aangeschrevene heeft in een later stadium alsnog aan de last onder dwangsom voldaan 
binnen door de rechter gestelde termijn. Hierdoor is de dwangsom komen te vervallen.   
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Woningexploitatie/-bouw 
Totaal heeft dit product een overschrijding van € 876.216. 
De oorzaak van deze overschrijding is dat de verkoop van de grond van Oud Over van 
€ 1.000.000 door een bezwaarprocedure niet heeft plaatsgevonden in 2010. Deze verkoop 
is gerealiseerd in februari 2011. 
 
Woonschepen en woonwagens 
Totaal heeft dit product een overschrijding van € 11.250. 
Deze overschrijding heeft te maken met versnelde afschrijving van de boekwaarde van de 
woonwagenstandplaats in Nigtevecht. 
 
Leges bouwvergunningen 
Totaal heeft dit product een meeropbrengst van € 155.406. 
In 2010 zijn meer vergunningen verleend dan voorzien was bij de bestuursrapportage in 
2010. In de laatste weken is een tweetal bouwvergunningen verleent met een gezamenlijk 
legesbedrag hoger dan € 100.000. 
 
Bouwgrondexploitatie 
Het saldo van dit product is € 327,921.65. Dit bedrag bestaat uit: 
 

 
 
De gemaakte kosten voor de exploitatie Cronenburgh fase III worden onttrokken uit de 
reserve Cronenburgh die daarvoor is bestemd. Deze onttrekking loopt via het product 
“mutaties reserves”. Dit geldt ook voor de uitbetaalde planschade Cronenburgh over 2010. 
Hiervoor is ook een reserve gevormd en de onttrekking loopt ook via het product “mutaties 
reserves”. 
 
Bij begrotingswijziging 5 is besloten om € 100.000 te onttrekken uit de reserve 
Parkeeroplossing centrumplan ten gunste van de grondexploitatie Centrumplan, deelplan 
Winkels. Dit bedrag is beschikbaargesteld voor voorbereidingskosten voor de ontwikkeling 
van het centrum van Loenen aan de Vecht. 
 
In 2008 heeft de raad het beleid veranderd ten aanzien van winstneming bij grond-
exploitaties. Voortaan moet jaarlijks de winst genomen worden. Het saldo van de grond-
exploitatie Centrumplan viel in 2010 positief uit en is gestort in de bestemmingsreserve 
bouwgrondexploitatie. Deze is gevormd voor schommelingen binnen de grondexploitaties. 
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De bespaarde rente van de reserve bouwgrondexploitatie en de reserve klein Muiden wordt  
ten gunste gebracht van het product bouwgrondexploitatie. 
 
In 2009 was een onjuiste boeking gemaakt betreffende de rente over de boekwaarden. 
Deze is gecorrigeerd in 2010. 
 
De rente van de boekwaarde Cronenburgh fase I en II mag niet meer worden afgerekend 
naar de balans. Fase I en II is reeds afgewikkeld in 2008. Echter staat er nog een bedrag 
gereserveerd voor een kunstwerk bij het appartementencomplex in dit plan. Door 
vertraging in de procedure van de vergunningverlening heeft dit in 2010 geen doorgang 
kunnen vinden. In 2011 is de bouwvergunning verleend en zal het kunstwerk geplaatst 
gaan worden.  
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3.2.2 Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen 

 
 Begroting 2010 

vóór wijziging 
Begroting 2010 

na wijziging 
Rekening 2010 

Product  Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
691100 Geldleningen < 1 jaar 1.552  1.552   1.241  
691300 Overige financiële 

middelen 
2.303 -6.000 

2.550 -6.000  5.163 -7.796 
691400 Geldleningen en uit-

zettingen > 1 jaar 
 -1.103.168 

  -1.192.407  600 -1.066.892 
692100 Algemene uitkering 

gemeentefonds 
4.114 -6.447.138 

4.114 -6.515.138 4.213 -6.449.162 
692201 Onvoorziene uitgaven 38.900 -230.000  -230.000  6.688   
        
 Opbrengst:       
693000 Wet WOZ 117.553  109.077   71.040   
693100 OZB-gebruik  -51.192   -51.192   -40.259 
693200 OZB-eigenaren  -1.218.310   -1.218.310   -1.255.020 
693300 Roer. Zaakbelasting  -43.571   -43.571   -44.059 
693600 Toeristenbelasting  -7.260   -7.260   -8.355 
693700 Hondenbelasting  -28.000   -28.000   -32.573 
693900 Precariorechten  -3.300   -3.300   -5.656 
         
694000 Lasten heffing en 

invordering 
182.308  

183.808   183.351 -10.849 
696000 Saldo kostenplaatsen -11.885  245.253  831.533 -63.124 
        
 Totaal 334.844 -9.137.939 546.353 -9.295.178 1.103.830 -8.983.836 
        
 Exploitatie-

resultaat 
-8.803.095  -8.748.825   -7.880.006 

 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 
 
Geldleningen langer dan 1 jaar 
Totaal heeft dit product een overschrijding van € 126.115. 
De oorzaak van deze overschrijding is dat bij het opstellen van de begroting uitgegaan is 
van een hogere reservepositie. Hierdoor is de inkomsten van de bespaarde rente te hoog 
begroot. 
 
Onvoorzien 
Totaal heeft dit product € 236.688 minder opbrengsten. 
De oorzaak hiervan is dat bij de begroting rekening is gehouden dat een medewerker eerder 
met vervroegd pensioen zou gaan, dit zou € 30.000 opleveren. Echter de persoon heeft 
besloten om pas op 65 jarige leeftijd met pensioen te gaan. Verder is rekening gehouden 
met het inkoopvoordeel dat de gemeente heeft door de overeenkomst met het 
inkoopbureau om centraal in te kopen. Echter is dit voordeel niet te kwantificeren. 
 
Wet WOZ 
Totaal heeft dit product een onderschrijding van € 38.037. 
De oorzaak van deze onderschrijding is dat op dit product minder uren zijn gemaakt door de 
medewerkster belastingen. Dit in verband met de werkzaamheden voor de herindeling. 
Echter is deze taak wel uitgevoerd maar door externe inhuur die verantwoord staat op het 
product “Bestuurlijke samenwerking” 
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Saldo kostenplaatsen 
Totaal heeft dit product een overschrijding van € 523.156. 
De kosten en baten die niet rechtstreeks toe te wijzen zijn aan een product worden 
verzameld op de hulpkostenplaatsen en worden doorberekend door middel van gemaakte 
uren, aantal m2, aantal beeldschermen en formaties over de verschillende kostenplaatsen. 
Voor de jaarrekening 2010 zijn wij uitgegaan van de vaste eenheden die gelden per 31 
december 2010, de tarieven zijn echter die van de begroting 2010. Dit kan als gevolg 
hebben dat bij sommige kostenplaatsen de doorberekening afwijkt ten opzichte van de 
begroting. Bij de begrotingswijzigingen wordt het uurtarief dat is vastgesteld bij de primaire 
begroting niet opnieuw berekend en worden deze kosten verantwoord op het product saldo 
kostenplaatsen. De overschrijding in 2010 heeft voor het grootste deel te maken met de 
herindeling per 1 januari 2011. In 2010 is extra formatie ingehuurd, deze staat 
verantwoordt onder het product “bestuurlijke samenwerking”. Deze externe formatie heeft 
de reguliere werkzaamheden voortgezet, zodat het eigen personeel zich voor de herindeling 
kon inzetten. Echter wordt door het externe personeel geen uren geschreven, zodat een 
scheve verhouding ontstaat op de kostenplaatsen. Deze overschrijding wordt voor een groot 
deel gedekt door de onderschrijding op het product “bestuurlijke samenwerking”. 
 
Onderstaand de toelichting op de hulpkostenplaatsen. In deze toelichting worden alleen de 
afwijkingen genoemd die niet met de uren te maken hebben. 
 
Hulpkostenplaats P&O 
Op deze kostenplaats was begroot voor advieskosten een bedrag van € 5.000. In 2010 is  
€ 24.613 uitgegeven. Deze overschrijding heeft te maken met de ondersteuning voor de 
juridische procedure inzake ontslag van een personeelslid. 
 
Hulpkostenplaats F&C 
De raming van de accountantskosten is de laatste jaren niet bijgesteld. Echter zijn de 
kosten ieder jaar hoger dan het begrote bedrag van € 20.000. Over 2010 zijn aan 
accountantskosten € 35.154 besteed. 
 
Hulpkostenplaats staf 
Door ziekte van een medewerker is in de laatste twee maanden van 2010 externe inhuur 
nodig geweest voor een bedrag van € 15.369. Deze kosten waren niet begroot. 
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3.2.3 Gerealiseerd resultaat voor bestemming 

 
97000 -  
Resultaat voor 
bestemming 

Begroting 2010 
vóór wijziging 

Begroting 2010 
na wijziging 

Rekening 2010 

Programma’s Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
Algemeen Bestuur 1.694.204 -161.815 2.738.248 -161.815 2.175.187 -188.219 
Openbare orde en 
Veiligheid 1.025.269 -15.552 1.209.545 -15.552 1.403.796 -522.400 
Verkeer en vervoer 1.476.157 -157.511 1.510.773 -204.511 1.886.525 -225.584 
Economische zaken 8.902 -26.400 9.369 -20.510 4.429 -20.429 
Onderwijs 1.600.333 -135.601 1.685.906 -76.812 1.572.002 -45.392 
Cultuur en recreatie 1.395.656 -135.165 1.445.688 -152.055 1.337.636 -163.301 
Sociale voorzie-
ningen en 
maatschappelijke 
dienstverlening 

 
3.542.832 -1.553.351 3.654.811 -1.544.140 3.979.188 -1.816.442 

Volksgezondheid  
en milieu 3.272.625 -2.731.560 3.330.420 -2.716.560 3.267.460 -2.851.831 
Ruimtelijke 
ordening en 
volkshuisvesting 1.237.589 -529.030 1.422.034 -1.373.530 2.182.019 -855.481 
Totaal 15.253.567 -5.445.985 17.006.794 -6.265.485 17.808.242 -6.689.079 
       
Algemene  
dekkingsmiddelen       
Algemene 
dekkingsmiddelen 334.844 -9.137.939 546.353 -9.295.178 1.103.830 -8.983.836 
Totaal program- 
ma’s en algemene 
dekkingsmiddelen 15.588.411 -14.583.924 17.553.147 -15.560.663 18.912.072 -15.672.915 
       
Resultaat  voor 
bestemming 1.004.487  1.992.484  3.239.157  

 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 
De inhoudelijke onderbouwing van de afwijkingen per kostenplaats is reeds weergegeven bij 
de individuele programma’s. 



 

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 
 
 
  - 117 - 

 

3.2.4 Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

98000 - Mutaties 
reserves 

Begroting 2010 
vóór wijziging 

Begroting 2010 
na wijziging 

Rekening 2010 

 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
Bespaarde rente  695.797  783.853  783.853  
Algemene reserve  -1.212.843 1.000.000 -4.105.595 564.613 -3.872.035 
Nieuwb.dorpshuis Ln   -75.420  -75.420  -75.420 
Nieuwb.dorpshuis Nigtv   -52.123  -52.123  -52.123 
Fietspad Oostkanaaldijk  -35.965  -35.965  -35.965 
Verwijdering graffiti  -5.000  -5.000  -5.000 
Nieuwbouw De Heul  -10.485  -10.485  -10.485 
Res.bestemmingplan 60.000 -50.000 60.000 -137.000 60.000 -75.000 
Verbouw gemeentehuis  -265.693  -265.693  -265.693 
Eg. res. gem.reiniging     81.242  
Nieuwbouw brandweer-
garage Loenen 

  
-27.366 

  
-27.366 

 
 

-27.366 

Reserve (WVG)      -802 
       
Exploitatie scholen OPO     4.869  
Infrastructuur 
Samenw.school Loenen 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
-9.164 

Infrastructuur 
Samenw.school Vreel. 

      
-18.142 

Nieuwbouw 
samenwoonschool 
Loenen 

  
 

-327.791 

  
 

-327.791 

  
 

-327.791 

Nieuwbouw 
samenwoonschool 
Vreeland 
Nieuwbouw 
samenwoonschool 
Nigtevecht 

   
 
 
 
 
 

1.500.910 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.500.910 

 
 

-41.083 
 
 
 
 

Kosten projectleider 
samenwoonscholen 

  
-100.000 

  
-100.000 

 
 

 
-100.000 

Onderhoud 
gemeentewoningen 

  
 

  
-99.550 

  
-84.824 

Parkeeroplossing 
Centrumplan 

    
-100.000 

  
-100.000 

0-meting dorpshuizen      -35.589 
Alg. bedrijfsreserve 
grondexploitatie 

     
74.138 

 
-401.396 

Planschade 
Cronenburgh 

      
-13.822 

Cronenburgh fase III 
Kap.lasten Montessorie 
Speelruimtebeleid 
Rec.Oost kanaal Nigtev 
Aankoop grond N’sluis 

     -372.596 
-383 

-35.000 
-365.000 
-12.009 

 
 

Totaal 755.797 -2.162.686 3.344.763 -5.341.988 3.069.625 -6.336.688 
       
Resultaat  -1.406.889  -1.997.225  -3.267.063 
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De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 
 
Algemene Reserve  
In de begroting van 2010 is rekening gehouden met de storting van de opbrengst van € 
1.000.000 van Oud Over in de Algemene reserve. Echter Oud Over is wel verkocht maar de 
overdracht gebeurt pas in februari 2011. 
 
Bij de behandeling van het aanvullende dekkingsplan voor de begroting 2010 is besloten om 
het saldo van de reserve Grondexploitaties af te ramen. Het vrijgevallen deel komt ten 
gunste van de Algemene reserve voor een bedrag van € 401.396. 
 
Uit het saldo van de jaarrekening 2010 is een bestemmingsreserve gevormd voor de 
reconstructie Kanaaldijk Oost te Nigtevecht van € 365.000. Echter deze reconstructie heeft 
minder gekost dan was aangenomen. Het vrijgevallen deel is gestort in de Algemene 
Reserve voor een bedrag van € 163.237. 
 
Bij begrotingswijziging 13 is begroot om per saldo een bedrag van € 53.596 beschikbaar te 
stellen voor het opsporen en ruimen van een explosief op de Kerklaan te Loenen aan de 
Vecht. Deze hele opsporing en ruiming zal € 178.654 gaan kosten, echter zullen deze 
kosten voor 70% gedekt worden door het Rijk in 2011. De kosten zijn niet betaald in 2010, 
maar de uitvoering zal in 2011 plaatsvinden. In de aanbiedingsbrief is voorgesteld om uit 
het rekeningresultaat hiervoor een bestemmingsreserve te vormen van € 53.596. 
 
Reserve bestemmingsplannen 
Bij begrotingswijzigingnummer 16 is aan deze reserve € 75.000 onttrokken ter dekking van 
de gemaakte kosten. Bij de begroting was rekening gehouden met een onttrekking van  
€ 137.000. 
 
Egalisatiereserve gemeentereiniging 
In 2010 zijn de reinigingsrechten voor 109% kostendekkend geweest. Het overschot van  
€ 81.242 is gestort in deze bestemmingsreserve. 
 
Infrastructuur Samenwoonschool Loenen en Vreeland 
In 2010 zijn deze projecten afgewikkeld. De bedragen die nog in deze reserves stonden zijn 
vrijgevallen ten gunste van de exploitatie voor respectievelijk € 9.164 en € 18.142. 
 
Nieuwbouw Samenwoonschool Vreeland 
Bij het opstellen van de begroting 2010 was geen rekening gehouden met de gedeeltelijke 
dekking van de kapitaallasten van de Samenwoonschool Vreeland. Deze kapitaallasten 
worden voor 1/3 gedekt uit deze reserve voor een bedrag van € 41.083. 
 
0-meting dorpshuizen 
Uit het saldo van de jaarrekening 2009 is een reserve gevormd voor de 0-meting van de 
dorpshuizen voor een bedrag van 61.190. In 2010 is hiermee gestart en de kosten in 2010 
waren € 35.589. Dit bedrag is onttrokken uit de reserve. 
 
 
Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie 
Deze reserve is gevormd om schommelingen binnen de bouwgrondexploitaties op te 
vangen. Bij de behandeling van aanvullende dekkingsplan voor de begroting 2010 is 
besloten om het saldo van de reserve Grondexploitaties af te ramen. Het vrijgevallen deel 
komt ten gunste van de Algemene reserve voor een bedrag van € 401.396. 
De exploitatie Centrumplan heeft in 2010 een beoogd voordelig saldo van € 74.138.  
In 2008 heeft de raad het beleid veranderd ten aanzien van winstneming bij grond-
exploitaties. Voortaan wordt jaarlijks de winst genomen. Deze is gestort in de reserve. 
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Planschade Cronenburgh 
In 2010 is voor € 13.822 aan planschade uitgekeerd. Deze is onttrokken uit de reserve. 
 
Cronenburgh fase III 
De gemaakte kosten voor de exploitatie Cronenburgh fase III zijn voor een bedrag van  
€ 372.596 onttrokken uit de reserve Cronenburgh fase III. 
 
Speelruimtebeleid 
Uit het saldo van de jaarrekening 2009 is een reserve gevormd voor het speelruimtebeleid. 
Deze reserve is volledig benut in 2010. 
 
Reconstructie Kanaaldijk Oost Nigtevecht 
Uit het saldo van de jaarrekening 2009 is een reserve gevormd voor de reconstructie van de 
Kanaaldijk oost te Nigtevecht voor een bedrag van € 365.000. Deze reconstructie is in 2010 
gereed gekomen en heeft minder gekost dan was aangenomen. Het vrijgevallen deel is 
gestort in de Algemene Reserve voor een bedrag van € 163.237. 
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3.2.5 Gerealiseerd resultaat na bestemming 

 
99000 
Resultaat na 
bestemming 
 

Begroting 2010 
vóór wijziging 

Begroting 2010 
na wijziging 

Rekening 2010 

 
97000 Resultaat 
voor bestemming 
98000 Mutaties 
reserves 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 
15.588.412 -14.583.924 17.553.147 -15.560.663 18.912.072 -15.672.915 

755.797 -2.162.686 3.344.763 -5.341.988 3.069.625 -6.336.688 
Totaal 16.344.209 -16.746.610 20.897.910 -20.902.651 21.981.697 -22.009.603 
       
Resultaat na 
bestemming 402.401   -4.741  -27.906 

 
Het rekeningresultaat 2010 is op hoofdlijnen geanalyseerd in de aanbiedingsbrief van deze 
jaarrekening.  
 
Het voordelig resultaat van de rekening 2010 wordt na vaststelling van de jaarrekening 
door de raad in principe gestort in de algemene reserve. Op pagina 4 is voorgesteld om van 
dit saldo nog extra te bestemmen € 66.839. Hierdoor wordt het positieve saldo verlaagt tot 
€ 38.934 negatief. 
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3.2.6 Overzicht van de incidentele baten en lasten 

 
In dit overzicht zijn opgenomen de incidentele baten en lasten die zich in 2010 hebben 
voorgedaan en waarmee in de programmabegroting 2010 na wijziging, inclusief 
1e en 2e Bestuursrapportage, geen rekening is gehouden. Ook afrekeningen over 
voorgaande jaren behoren hiertoe. Om de zaak overzichtelijk te houden zijn alleen die 
posten opgesomd die van duidelijke betekenis zijn. 
 
(positief bedrag is een last; een bedrag met een minteken er voor is een bate) 

 
 

  Rekening 2010 
t.o.v. begroting 2010 

Korte toelichting 

Product  Lasten Baten  
97000 Resultaat voor 

bestemming 
   

642100 
 
656000 

Huisvesting OBO 
 
Openbaar groen 

56.425  
 

-5.000 

Intrekking vordering div. scholen i.v.m. 
afwikkeling sws Loenen 
Verkoop grond nabij Wallestein 

662000 Algemeen maatschappelijk 
werk 

 -9.628 Tegemoetkoming kosten i.v.m. broemrit 

662001 
 
672200 
672300 
682000 
682200 

Ouderenwerk 
 
Riolering 
 
Milieubeheer 
Woning expl. 
Bouw- en woningtoezicht 

 
 

60.795 
 
 
 

50.000 

-12.500 
 
 
 

-16.573 
-72.500 

 

Subsidie toekenning regieonder-
steuning 
Overschot kostendekkendheid naar 
voorziening 
Afrekening subsidie 2005/2006 geluid 
Verkoop grond Wilhelminaweg 
Intrekking dwangsom 

     
 Totaal 167.220 -116.201  
     
 Resultaat voor 

bestemming 
51.019   

698000 Mutaties reserves    
 Egalisatiereserve reiniging 81.242  Overschot kostendekkendheid reiniging  
 Exploitatie scholen 4.869   
 Alg. reserve 

grondexploitatie 
74.138  Voordelig  saldo Centrumplan 

 Infrastructuur sws Loenen 
en Vreeland 
 

 -27.306 Opheffing reserves i.v.m. gereedkoming 

 Totaal 
 

160.249 -27.306  

 Resultaat 132.943   
     
 Resultaat na 

bestemming 
183.962   
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4.1 Accountantsverklaring 

 
De accountantsverklaring wordt u apart verstrekt. 
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4.2 Bijlage single information single audit 

 
Deze bijlage wordt u later toegezonden. 
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4.3 Nota reserves en voorzieningen 

 
Inleiding 
Jaarlijks biedt het college de (bijgestelde) nota reserves en voorziening aan. De raad stelt 
deze vast voor 15 november van ieder jaar als integraal onderdeel van de 
programmabegroting.  
 
Overzicht toetsing reserves 
 
Algemene reserves 
Algemene reserve 
Aard Algemene reserve 
Doelstelling Het in stand houden van een reserve als buffer voor niet 

voorziene financiële risico’s 
Werkelijke stand 31-12-2010 € 540.240 (exclusief rekeningsaldo 2010) 
Rentebijschrijving Overeenkomstig raadsbesluit uitgangspunten begroting. 

In 2010 geen rentebijschrijving geweest i.v.m. het 
aanvullende dekkingsplan begroting. 

Benodigde stand 31-12-2010 De minimale omvang bedraagt € 136,13 per inwoner 
(= € 1.157.650 voor de totale gemeente)  

Toetsing doelstelling Opnieuw bepalen in nieuwe gemeente Stichtse Vecht 
 
Bestemmingsreserves 
Herstraten Klein Muiden/beplanting 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Ter dekking van nog te maken kosten van herstraten en 

riolering complex Klein Muiden 2e fase, gevormd vanuit 
fondsopslag grondexploitatie 

Werkelijke stand 31-12-2010 80.337 
Rentebijschrijving Ja. De bespaarde rente wordt via 91400 als bate 

verantwoord in de grondexploitatie. De rentebijschrijving 
geschiedt via 98000 

Benodigde stand 31-12-2010 80.337 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven 
 
Nieuwbouw Dorpshuis Loenen 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Het afdekken van de kapitaallasten m.b.t. de bouw van 

het nieuwe dorpshuis in Loenen 
Werkelijke stand 31-12-2010 948.093 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 948.093 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven 
 
Nieuwbouw Dorpshuis Nigtevecht 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Het afdekken van de kapitaallasten m.b.t. de bouw van 

het nieuwe dorpshuis in Nigtevecht 
Werkelijke stand 31-12-2010 494.917 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 494.917 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven 
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Fietspad Oostkanaaldijk 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Het afdekken van de kapitaallasten m.b.t. de aanleg van 

het fietspad langs de Oostkanaaldijk 
Werkelijke stand 31-12-2010 325.449 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 325.449 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven 
 
Nieuwbouw De Heul 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Het afdekken van de kapitaallasten m.b.t. de Nieuwbouw 

De Heul (werkplaats van de buitendienst) 
Werkelijke stand 31-12-2010 145.309 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 145.309 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven 
 
Culturele doeleinden 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Buffer voor de opvang van extra/bijzondere uitgaven 

culturele doeleinden 
Werkelijke stand 31-12-2010 59.830 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 59.830 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven. 
 
Exploitatie scholen Openbaar primair onderwijs 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Het verschil tussen de rijksvergoeding en de werkelijke 

lasten reserveren met het oog op het later kunnen 
realiseren van extra uitgaven 

Werkelijke stand 31-12-2010 82.522 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 82.522 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven. 
 
Verbouw gemeentehuis 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Het afdekken van de kapitaallasten m.b.t. de 

bouw/verbouw van het gemeentehuis Beek en Hoff 
Werkelijke stand 31-12-2010 2.154.114 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 2.154.114 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven. 
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Egalisatiereserve gemeentereiniging 
Aard Bestemmingsreserve t.b.v. egalisatie 
Doelstelling Om de tarieven voor de afvalstoffenheffing niet 

(incidenteel) onevenredig hoog te laten stijgen 
Werkelijke stand 31-12-2010 195.108 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 195.108 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven. 
 
Nieuwbouw brandweergarage Loenen 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Het afdekken van de kapitaallasten m.b.t. de bouw van 

de nieuwe brandweergarage in de kern van Loenen aan 
de Vecht 

Werkelijke stand 31-12-2010 140.691 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 140.691 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven. 
 
Reserve grondexploitatie 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Het hebben van een financiële buffer voor eventuele 

nadelige saldi, voor de complexen aanwezig in de 
grondexploitatie  

Werkelijke stand 31-12-2010 461.708 
Rentebijschrijving Ja. De bespaarde rente wordt via 91400 als bate 

verantwoord in de grondexploitatie. De rentebijschrijving 
geschiedt via 98000 

Benodigde stand 31-12-2010 461.708 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven. 
 
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)  
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Het hebben van een financiële buffer voor bekostiging 

van voorzieningen voor gehandicapten 
Werkelijke stand 31-12-2010 0 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 Nog nader te bepalen op basis van behoefteraming 
Bijzonderheden Het begroten van de diverse aanschaffingen en 

regelingen is vaak lastig. Bij het opstellen van de 
begroting dient rekening te worden gehouden met de 
werkelijke behoeftes aan diverse voorzieningen. Bij 
dreigende overschrijding van het budget, wordt het 
budget aangevuld met een onttrekking aan de reserve. 

Toetsing doelstelling Opnieuw bepalen in nieuwe gemeente Stichtse Vecht  
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(Her)-investeringen rioleringen 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Het afdekken van kapitaallasten inzake investeringen in 

nieuwe rioleringen 
Werkelijke stand 31-12-2010 8.841 
Rentebijschrijving Ten gunste van product 91400 – Geldleningen en 

uitzettingen langer dan 1 jaar € 350. Restant wordt op 
deze reserve bijgeboekt. 

Benodigde stand 31-12-2010 Op basis van het actuele gemeentelijk rioleringspan 
(GRP)  

Toetsing doelstelling Huidige doelstelling handhaven. De hoogte van de 
reserve baseren op de uitvoering van het GRP.  

 
Verwijderen Graffiti 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Het hebben van een financiële buffer om het verwijderen 

van graffiti op kunstwerken te kunnen bekostigen. 
Werkelijke stand 31-12-2010 38.936 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 38.936 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven. 
 
Nieuwbouw Samenwoonschool Loenen 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Het afdekken van kapitaallasten inzake de investeringen 

van de Samenwoonschool Loenen 
Werkelijke stand 31-12-2010 5.114.956 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 5.114.956 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven. 
 
Bestemmingsplannen 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Egaliseren van de lasten t.a.v. de bestemmingsplannen 

over de jaren  
Werkelijke stand 31-12-2010 93.619 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 93.619 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven   
 
Inburgering oudkomers 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Oudkomers, die nog niet de Nederlandse taal in 

voldoende mate beheersen, te scholen. 
Werkelijke stand 31-12-2010 19.042 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 19.042 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven   
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 
 
 
  - 128 - 

Uitvoering WMO 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Reservering voor de uitvoering van de WMO.  
Werkelijke stand 31-12-2010 14.381 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 14.381 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven   
 
Kapitaallasten Montessorischool 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Het afdekken van de kapitaallasten investering 

Montesorrischool.  
Werkelijke stand 31-12-2010 3.216 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 3.216 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven   
 
Centrum Jeugd en Gezin 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Reservering voor het opzetten van een Centrum voor 

Jeugd en Gezin.  
Werkelijke stand 31-12-2010 51.927 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 51.927 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven   
 
Garsten Noord 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Reservering voor de uitvoering Garsten Noord.  
Werkelijke stand 31-12-2010 10.981 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 10.981 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven   
 
Samenwoonschool Nigtevecht 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Gedeeltelijke dekking van kapitaallasten inzake de 

investeringen van de Samenwoonschool Nigtevecht 
Werkelijke stand 31-12-2010 2.550.910 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 2.550.910 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven   
 
Samenwoonschool Vreeland 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Gedeeltelijke dekking van kapitaallasten inzake de 

investeringen van de Samenwoonschool Vreeland 
Werkelijke stand 31-12-2010 1.555.425 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 1.555.425 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven   
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Parkeeroplossing Centrumplan 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Reservering voor de uitvoering parkeeroplossing 

Centrumplan 
Werkelijke stand 31-12-2010 265.000 
Rentebijschrijving Nee 
Benodigde stand 31-12-2010 265.000 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven   
 
Herinrichten Rijksstraatweg 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Reservering voor de uitvoering van het herinrichten 

Rijksstraatweg 
Werkelijke stand 31-12-2010 1.100.000 
Rentebijschrijving Nee 
Benodigde stand 31-12-2010 1.100.000 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven   
 
Planschade Cronenburgh 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Reservering voor mogelijke aanspraken op planschade   
Werkelijke stand 31-12-2010 103.581 
Rentebijschrijving Nee 
Benodigde stand 31-12-2010 103.581 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven   
 
Kosten Cronenburgh fase III 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Reservering voor de investering Cronenburgh fase III  
Werkelijke stand 31-12-2010 1.863.879 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 1.863.879 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven   
 
Combi-kunstgrasveld De Heul 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Het realiseren van een combi-kunstgrasveld De Heul 
Werkelijke stand 31-12-2010 110.000 
Rentebijschrijving Nee 
Benodigde stand 31-12-2010 110.000 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven   
 
0-meting dorpshuizen 
Aard Overige bestemmingsreserves 
Doelstelling Reservering voor de uitvoering 0-meting dorpshuizen 
Werkelijke stand 31-12-2010 25.601 
Rentebijschrijving Ja 
Benodigde stand 31-12-2010 25.601 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven   
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Overzicht toetsing voorzieningen 
  
Uitgangspunt is dat rentebijschrijving op voorzieningen (bespaarde rente) niet plaatsvindt. 
De bespaarde rente berekend over de boekwaarde per 1 januari 2010 tegen een percentage 
van 5% wordt als bate verantwoord bij het product 91400 Geldleningen en uitzettingen 
langer dan 1 jaar.  
 
Onderhoud gemeentehuis 
Aard Voorziening 
Doelstelling Het gelijkmatig verdelen van de lasten voortvloeiende uit 

het onderhoud van het gemeentehuis 
Werkelijke stand 31-12-2010 167.136 
Benodigde stand 31-12-2010 167.136 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven  
 
Onderhoud brandweerkazerne Loenen 
Aard Voorziening 
Doelstelling Gelijkmatige verdeling van de kosten van onderhoud van 

de brandweergarage 
Werkelijke stand 31-12-2010 21.293 
Benodigde stand 31-12-2010 21.293 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven  
 
Onderhoud brandweerkazerne Nigtevecht 
Aard Voorziening 
Doelstelling Gelijkmatige verdeling van de kosten van onderhoud van 

de brandweergarage 
Werkelijke stand 31-12-2010 1.467 
Benodigde stand 31-12-2010 1.467 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven  
 
Onderhoud wegen en straten 
Aard Voorziening 
Doelstelling Gelijkmatige verdeling van de kosten van onderhoud van 

wegen 
Werkelijke stand 31-12-2010 646.004 
Benodigde stand 31-12-2010 Op basis van geactualiseerd wegenbeheersplan 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven  
 
Onderhoud bruggen 
Aard Voorziening 
Doelstelling Gelijkmatige verdeling van de kosten van onderhoud van 

de gemeentelijke bruggen 
Werkelijke stand 31-12-2010 205.734 
Benodigde stand 31-12-2010 205.734 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven 
 
Huisvesting Openbaar Primair Onderwijs 
Aard Voorziening 
Doelstelling Gelijkmatige verdeling van de kosten van onderhoud van 

de huisvesting Openbaar Primair Onderwijs 
Werkelijke stand 31-12-2010 164.918 
Benodigde stand 31-12-2010 164.918 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven 
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Onderhoud Samenwoonschool Loenen 
Aard Voorziening 
Doelstelling Gelijkmatige verdeling van de kosten van onderhoud van 

de Samenwoonschool Loenen 
Werkelijke stand 31-12-2010 28.938 
Benodigde stand 31-12-2010 28.938 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven 
 
Onderhoud Samenwoonschool Vreeland 
Aard Voorziening 
Doelstelling Gelijkmatige verdeling van de kosten van onderhoud van 

de Samenwoonschool Vreeland 
Werkelijke stand 31-12-2010 8.755 
Benodigde stand 31-12-2010 8.755 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven 
 
Huisvesting Bijzonder Primair Onderwijs 
Aard Voorziening 
Doelstelling Gelijkmatige verdeling van de kosten van onderhoud van 

de huisvesting Bijzonder Primair Onderwijs 
Werkelijke stand 31-12-2010 75.022 
Benodigde stand 31-12-2010 75.022 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven  
 
Onderhoud torens en uurwerken 
Aard Voorziening 
Doelstelling Evenwichtige verdeling van de kosten van onderhoud van 

de torens en uurwerken 
Werkelijke stand 31-12-2010 4.013 
Benodigde stand 31-12-2010 4.013 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven 
 
Exploitatie gymzalen 
Aard Voorziening 
Doelstelling Evenwichtige verdeling van de kosten van onderhoud van 

de gemeentelijke gymzalen 
Werkelijke stand 31-12-2010 1.139 
Benodigde stand 31-12-2010 1.139 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven  
 
Onderhoud begraafplaatsen 
Aard Voorziening 
Doelstelling Evenwichtige verdeling van de kosten van onderhoud van 

de gemeentelijke begraafplaatsen 
Werkelijke stand 31-12-2010 31.263 
Benodigde stand 31-12-2010 31.263 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven 
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Onderhoud riolen 
Aard Voorziening 
Doelstelling Evenwichtige verdeling van de kosten van onderhoud van 

de rioleringen 
Werkelijke stand 31-12-2010 400.465 
Benodigde stand 31-12-2010 400.465 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven 
 
Dubieuze debiteuren 
Aard Voorziening1 
Doelstelling Het hebben van een financiële buffer t.b.v. openstaande 

vorderingen die niet geïnd kunnen worden 
Werkelijke stand 31-12-2010 37.109 
Benodigde stand 31-12-2010 37.109 
Bijzonderheden De omvang van de voorziening heeft een duidelijke 

relatie tot de nog openstaande posten (niet zijnde de 
publiekrechtelijke vorderingen) per de balansdatum.  

Toetsing doelstelling Per balansdatum 31 december de hoogte van de 
voorziening te stellen op: 

 0% van de nog openstaande vorderingen die in 
hetzelfde jaar zijn ontstaan 

 25% van de nog openstaande  vorderingen die zijn 
ontstaan in hetzelfde jaar minus 1 

 50% van de nog openstaande vorderingen die zijn 
ontstaan in hetzelfde jaar minus 2 

 75% van de nog openstaande vorderingen die zijn 
ontstaan in hetzelfde jaar minus 3 

 100% van de nog openstaande vorderingen die zijn 
ontstaan in hetzelfde jaar minus 4 

De mutaties per balansdatum ten laste of ten gunste 
brengen van het Product 922.01 Onvoorziene 
uitgaven/inkomsten 

 
Grootonderhoud Dorpshuis Vreeland 
Aard Voorziening 
Doelstelling Evenwichtige verdeling van de kosten van onderhoud  
Werkelijke stand 31-12-2010 33.211 
Benodigde stand 31-12-2010 33.211 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven  
 
Grootonderhoud Ontmoetingscentrum De Boomgaard 
Aard Voorziening 
Doelstelling Evenwichtige verdeling van de kosten van onderhoud  
Werkelijke stand 31-12-2010 32.590 
Benodigde stand 31-12-2010 32.590 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven  
 
 
 
 

                                                 
1 De voorziening dubieuze debiteuren mag volgens de voorschriften niet worden gerangschikt onder 
de voorzieningen. Op de balans dient deze voorziening in mindering te worden gebracht op de nog 
uitstaande vorderingen. 
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Grootonderhoud Cultureel centrum ‘t Web 
Aard Voorziening 
Doelstelling Evenwichtige verdeling van de kosten van onderhoud  
Werkelijke stand 31-12-2010 55.642 
Benodigde stand 31-12-2010 55.642 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven  
 
Onderhoud werkplaats buitendienst 
Aard Voorziening 
Doelstelling Evenwichtige verdeling van de kosten van onderhoud  
Werkelijke stand 31-12-2010 22.174 
Benodigde stand 31-12-2010 22.174 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven  
 
Onderhoud gemeente woningen 
Aard Voorziening 
Doelstelling Evenwichtige verdeling van de kosten van onderhoud  
Werkelijke stand 31-12-2010 40.399 
Benodigde stand 31-12-2010 40.399 
Toetsing doelstelling Doelstelling handhaven  
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4.4 Lijst met gemeenschappelijke regelingen 

 
Sociaal werkvoorzieningschap "Het Westelijk Gebied van Utrecht" (PAUW-
bedrijven) 
Adres en plaats van vestiging: 
De Corridor 8 
3621 ZB  Breukelen 
Postbus 155 
3620 AD  Breukelen 
Baden Powellweg 6 
3401 RR IJsselstein 
Postbus 222, 3400 AE IJsselstein 
Deelnemers: 
raad, b&w van de gemeenten: 
Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, De Ronde Venen, Vianen en 
IJsselstein 
Is een openbaar lichaam/gemeenschappelijk orgaan ingesteld: ja  
Is sprake van afwijking van het samenwerkingsgebied ( art 2 WGR) 
en zo ja, in hoeverre: ja 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden 
beheerst: WSW, WGR 
Bevoegdheden die bij de regeling zijn toegekend dan wel krachtens de regeling zijn 
overgedragen (met toepassing van art 10, tweede lid, tweede volzin WGR): 
Overgedragen bevoegdheden, artikel 4: 
lid 1: Alle bevoegdheden en verplichtingen van de gemeentebesturen voortvloeiende uit de 
WSW. 
lid 2: De gemeentebesturen behouden de bevoegdheid inwoners elders te plaatsen. 
 
Plassenschap Loosdrecht e.o. 2007  
Adres en plaats van vestiging: 
Kanaalweg 95b, 3533 HH  Utrecht 
Postbus 8058, 3503 RB  Utrecht 
Deelnemers: 
de raden en de colleges van de gemeenten: 
Breukelen, Loenen en Wijdemeren en de provincies Utrecht en Noord-Holland. 
Is een openbaar lichaam/gemeenschappelijk orgaan ingesteld: ja  
Is sprake van afwijking van het samenwerkingsgebied ( art 2 WGR) 
en zo ja, in hoeverre: ja, WGR regio Gooi en Vechtstreek 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden 
beheerst: 
WGR en Gemeentewet 
Bevoegdheden die bij de regeling zijn toegekend dan wel krachtens de regeling zijn 
overgedragen (met toepassing van art 10, tweede lid, tweede volzin WGR): 
De besturen van de in het gebied gelegen gemeenten dragen hun bevoegdheden ten 
aanzien van de behartiging van de in artikel 3, tweede lid genoemde belangen over aan het 
plassenschap (artikel 4, lid 2). In artikel 4, lid 1 wordt aangegeven welke taken en 
bevoegdheden worden toegekend. 
 
Afvalverwijdering Utrecht  
Adres en plaats van vestiging: 
Lange Brinkweg 81 
3764 AB  Soest 
Postbus 3250 
3760 DG  Soest 
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Deelnemers: 
de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: 
Abcoude, Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen,  
Eemnes, Houten, Leusden, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater,   
Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, 
Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist; 
de provincie Utrecht 
Is een openbaar lichaam/gemeenschappelijk orgaan ingesteld: ja  
Is sprake van afwijking van het samenwerkingsgebied ( art 2 WGR) 
en zo ja, in hoeverre: WGR regio Midden en West Utrecht 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden 
beheerst: 
de Wet Milieubeheer, de WGR en de Gemeentewet 
Bevoegdheden die bij de regeling zijn toegekend dan wel krachtens de regeling zijn 
overgedragen (met toepassing van art 10, tweede lid, tweede volzin WGR): 
Binnen het gebied zijn aan de organen van het lichaam in het kader van deze regeling 
opgedragen de verplichtingen en de bevoegdheden die zij binnen de grens van de WGR 
kunnen hebben. 
Wijziging artikel 1,2,5,32, in werking getreden 1-11-1995 
 
Welstand en monumenten Midden-Nederland  
Adres en plaats van vestiging: 
Dorpsstraat 1b,  3981 EA  Bunnik 
Deelnemers: 
de raden van de gemeenten: 
Abcoude, Baarn, De Bilt, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, 
Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De 
Ronde Venen,  Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij 
Duurstede, IJsselstein en Zeist. 
Is een openbaar lichaam/gemeenschappelijk orgaan ingesteld: ja  
Is sprake van afwijking van het samenwerkingsgebied ( art 2 WGR) 
en zo ja, in hoeverre: WGR regio Zuidoost-Utrecht 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden 
beheerst: 
WGR en Gemeentewet 
Bevoegdheden die bij de regeling zijn toegekend dan wel krachtens de regeling zijn 
overgedragen (met toepassing van art 10, tweede lid, tweede volzin WGR): 
Instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het 
landschaps- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de 
ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid begrepen. 
 
Regionaal historisch centrum Vecht en Venen 
Adres en plaats van vestiging: 
postadres: 
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 
Postbus 120 3620 AC BREUKELEN; 
 
bezoekadres: 
Schepersweg 6 e, 
3621 JK BREUKELEN. 
Deelnemers: 
de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: 
Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssen, De Bilt en De Ronde Venen 
Is een openbaar lichaam/gemeenschappelijk orgaan ingesteld: nee, 
centrumgemeentenconstructie  
Is sprake van afwijking van het samenwerkingsgebied ( art 2 WGR) 
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en zo ja, in hoeverre: WGR regio Midden en West Utrecht 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden 
beheerst: WGR, Archiefwet en Gemeentewet 
Bevoegdheden die bij de regeling zijn toegekend dan wel krachtens de regeling zijn 
overgedragen (met toepassing van art 10, tweede lid, tweede volzin WGR): 
Het beheer van de ingevolge artikel 12 eerste lid van de Archiefwet 1995 in de 
archiefbewaarplaatsen berustende archiefbescheiden van deze gemeenten alsmede het 
toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van deze gemeenten, voorzover deze niet 
zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaatsen, gezamenlijk te doen verrichten. 
1e wijziging vastgesteld door de raad op1 januari 2001.  
2e wijziging vastgesteld door de raad op 12 maart 2002. 
 
 
Veiligheidsregio Utrecht 
Adres en plaats van vestiging: 
Kobaltweg 59-61, 3542 CE Utrecht 
Deelnemers: 
de 29 Utrechtse gemeenten: 
Is een openbaar lichaam/gemeenschappelijk orgaan ingesteld: ja  
Is sprake van afwijking van het samenwerkingsgebied ( art 2 WGR) 
en zo ja, in hoeverre: ja, buiten WGR regio, ook regio Eemland is aangesloten 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden 
beheerst: WGR, Gemeentewet, Brandweerwet, Wet rampen en zware ongevallen,  
Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen 
Bevoegdheden die bij de regeling zijn toegekend dan wel krachtens de regeling zijn 
overgedragen (met toepassing van art 10, tweede lid, tweede volzin WGR): 
De regeling wordt getroffen ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de 
deelnemende gemeenten ter bevordering en waarborging van de voorbereiding op rampen 
en crises. 
 
Milieudienst Noord-West Utrecht  
Adres en plaats van vestiging: 
Straatweg 66a, 3621 BR  Breukelen 
Deelnemers: 
de raden van de gemeenten: 
Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssen, Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen en 
Woerden. 
Is een openbaar lichaam/gemeenschappelijk orgaan ingesteld:ja 
Is sprake van afwijking van het samenwerkingsgebied ( art 2 WGR) 
en zo ja, in hoeverre: nee 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden 
beheerst: WGR en Gemeentewet 
Bevoegdheden die bij de regeling zijn toegekend dan wel krachtens de regeling zijn 
overgedragen (met toepassing van art 10, tweede lid, tweede volzin WGR): 
De regeling wordt getroffen ter behartiging van de belangen van de gemeenten tezamen en 
van elke gemeente afzonderlijk op milieu- en aanverwant gebied. 
 
Primair onderwijs Gooi Zuid & Vechtstreek  
Adres en plaats van vestiging: 
De gemeente die het voorzitterschap bekleedt 
Deelnemers: 
de raden van de gemeenten: 
Bussum, Wijdemeren, Muiden, Naarden, Weesp en Loenen 
Is een openbaar lichaam/gemeenschappelijk orgaan ingesteld:nee 
Is sprake van afwijking van het samenwerkingsgebied ( art 2 WGR) 
en zo ja, in hoeverre: ja, samenwerking met gemeenten in de provincie Noord-Holland 
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Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden 
beheerst: WGR en Gemeentewet 
Bevoegdheden die bij de regeling zijn toegekend dan wel krachtens de regeling zijn 
overgedragen (met toepassing van art 10, tweede lid, tweede volzin WGR): 
Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden uit als bedoeld in 
artikel 48 Wet Primair Onderwijs en in de statuten van de stichting. 
 
Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden 
Nederland  
Adres en plaats van vestiging: 
Locatie 'Gouverneurspark'  
De Dreef 5  
3706 BR Zeist 
Postbus 51, 3700 AB  Zeist 
Deelnemers: 
de raden van de gemeenten: 
Abcoude, Amersfoort, Baarn, Breukelen, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, 
Leusden, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, 
Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Wijk 
bij Duurstede, Ijsselstein en Zeist. 
Is een openbaar lichaam/gemeenschappelijk orgaan ingesteld: ja 
Is sprake van afwijking van het samenwerkingsgebied ( art 2 WGR) 
en zo ja, in hoeverre:  nee 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden 
beheerst: WGR en Gemeentewet 
Bevoegdheden die bij de regeling zijn toegekend dan wel krachtens de regeling zijn 
overgedragen (met toepassing van art 10, tweede lid, tweede volzin WGR): 
De regeling wordt getroffen ter behartiging van de belangen van de deelnemers op het 
gebied van de openbare gezondheidszorg, vooral gericht op preventie, met als doel het 
behalen van gezondheidswinst. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid 
van de bevolking in de gemeenten van het werkgebied.  
 
Regeling Samenwerking Utrecht-West 
Adres en plaats van vestiging: 
Croonstadtlaan 111, 3641 AL  Mijdrecht 
Deelnemers: 
de raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten: 
Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen,  Lopik, Maarssen, Montfoort, Oudewater en 
Woerden. 
Is een openbaar lichaam/gemeenschappelijk orgaan ingesteld: ja 
Is sprake van afwijking van het samenwerkingsgebied ( art 2 WGR) 
en zo ja, in hoeverre:  nee 
Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden 
beheerst: WGR en Gemeentewet 
Bevoegdheden die bij de regeling zijn toegekend dan wel krachtens de regeling zijn 
overgedragen (met toepassing van art 10, tweede lid, tweede volzin WGR): 
De regeling wordt getroffen om de bestuurskracht van de deelnemende gemeenten en hun 
dienstverlening aan de burger te vergroten door: 

a. de samenwerking van de deelnemende gemeenten ten aanzien van gemeente- en 
gebiedsgrens overschrijdende maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen te 
bevorderen; 

b. het behartigen van gemeenschappelijke belangen en de gezamenlijke uitvoering  
     van taken. 
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Vennootschappen 
Vitens NV 
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 
 
Stichtingen 
HALT Utrecht 
Stichting Inkoopbureau Midden Nederland 
Stichting GBKN Utrecht 
 
Verenigingen 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
 
Overige samenwerkingsverbanden 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
Intergemeentelijke afdeling sociale zaken 
Veiligheidshuis 
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