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Aan de gemeenteraad 

 

Voorstel 

De Voorjaarsnota 2011 vast te stellen en in te stemmen met de volgende adviezen opgenomen in de 

Voorjaarsnota: 

- De financiële uitgangspunten te bevestigen; 

- De (financiële) gevolgen van het collegeprogramma te verwerken als door het college 

voorgesteld; 

- Het stijging van de kosten voor Sociale zaken te verwerken als aangegeven in de nota; 

- De kostenstijging WMO in evenwicht te brengen met de decentralisatie-uitkering van het Rijk; 

- De stelselwijziging verwerking kapitaallasten Bisonsport door te voeren; 

- De loon- en prijsontwikkeling te verwerken als in de nota is voorgesteld; 

- De gevolgen van de mei-circulaire te verwerken als in de nota is aangegeven;    

- De Subsidieverlening aan organisatie en instellingen in elk geval met ingang van 2012 met 

gemiddeld 7,5 % te verminderen; 

- De voordelen uit het rapport Benut de schaalsprong te effectueren.  

 

1. Inleiding 

De gemeente Stichtse Vecht is in 2011 gestart met het vormgeven van de Planning en controlcyclus. 

Een belangrijke stap in deze cyclus is het opstellen van de Voorjaarsnota. Deze nota, die op grond 

van artikel 3 van de Financiële verordening (de verordening krachtens artikel 212 Gemeentewet), 

jaarlijks voor 1 juli door de raad moet worden vastgesteld vormt het startpunt van de begrotings-

cyclus. 

 

Doel Voorjaarsnota 2011 

Het doel van de Voorjaarsnota 2011 is om de actuele ontwikkelingen na het opstellen van de 

Programmabegroting 2011 zo volledig en transparant mogelijk in beeld te brengen en deze met 

richtinggevende keuzes aan de raad voor te leggen. Daarnaast bevat de Voorjaarsnota bestuurlijke 

en financiële uitgangspunten, zoals loon- prijs- en renteontwikkelingen, voor het opstellen van de 

meerjarenbegroting 2012 - 2015. De financiële uitgangspunten worden bijgesteld indien de actuele 

ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Door deze bijstellingen in de Voorjaarsnota te betrekken 

kan de raad aan de voorkant van het begrotingsproces zich hierover een oordeel vormen. 

 

Nieuw beleid 
Dit is de eerste Voorjaarsnota van de gemeente Stichtse Vecht. Was de programmabegroting 2011 
nog beleidsarm, in de Voorjaarsnota zijn de nieuwe beleidsintenties uiteraard wel meegenomen. 
Grondlegger hiervoor is het coalitieprogramma 2011 - 2014 van de gemeente Stichtse Vecht. 
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De hoofdlijnen van het coalitieprogramma zijn uitgewerkt in het Collegeprogramma dat in de 
werksessie van 21 juni aanstaande met de raad wordt besproken. De hoofdlijnen uit dit coalitie-
/collegeprogramma leiden tot de volgende thema’s (programma’s): 
1. Bestuur en organisatie 
2. Wijken en kernen 
3. Veiligheid en handhaving 
4. Samenleven en werken 
5. De leefomgeving 
6. De financiën 
Uit het coalitie-/collegeprogramma spreekt zowel ambitie als realisme. De uitkomst van de 
berekeningen die zijn gemaakt om het collegeprogramma tot uitvoer te brengen zijn in het financieel 
perspectief meegenomen. Gelet op het in de programmabegroting 2011 gepresenteerde structurele 
begrotingstekort ontkomt de gemeente niet aan het maken van keuzes. De uitwerking van deze 
keuzes zal verder plaatsvinden in het aangekondigde traject van de strategische heroverwegingen. 
 

Autonome ontwikkelingen/exogene factoren 
Naast nieuw beleid is er ook sprake van ontwikkelingen die de gemeente niet of in beperkte mate 
kan beïnvloeden. Ook deze ontwikkelingen zijn betrokken in het meerjarenperspectief. 
Een drietal ontwikkelingen geven aanleiding om in de Voorjaarsnota te betrekken: 
1. Sociale Zaken, ‘tijdelijke’ stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden; 
2. WMO/WVG, hogere uitgaven als gevolg van ‘open einde regeling’; 
3. Stelselwijziging verwerking kapitaallasten Bisonsport, vanaf jaar van ingebruikname (2013). 
  

Wij hebben de autonome ontwikkelingen in kaart gebracht. Eén van de ontwikkelingen is de 

doorwerking van jaarrekening 2010. We zien bij de diverse regelingen van Sociale Zaken en de 

WMO/WVG een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en daardoor een stijging  van de 

lasten in 2010. Dit heeft zijn doorwerking naar 2011 en de begroting 2012 en verder. Bij de 

verwerking van de begrotingswijziging Bisonsport in 2011 is, vanaf het jaar van ingebruikname in 

2013, een stelselwijziging ten opzichte van het raadsvoorstel doorgevoerd. Door de wijziging is het 

besluit in lijn van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gebracht. 

 

Sociale Zaken 

Wet Werk en Bijstand (WWB) - 65 jaar 

In de begroting van de voormalige gemeente Maarssen is rekening gehouden met de gevolgen van 

de economische crisis met een lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in 2011 en een 

daling vanaf 2012 (volgens de toenmalige inzichten van het CBS). Echter, de stijging van het aantal 

uitkeringsgerechtigden zet zich in 2011 door. Verwacht wordt dat het aantal uitkeringsgerechtigden in 

2012 voor de WWB voor Stichtse Vecht uitkomt op 502. Tegen een gemiddeld uitkeringsbedrag van 

€ 13.700 per jaar geeft een effect van € 6.877.400 aan uitkeringslasten. Dit is € 599.240 meer dan in 

de Programmabegroting 2011 is opgenomen. Het gemiddelde uitkeringsbedrag bedroeg in 2010 

€ 13.600 per jaar en is dus met een gering bedrag (€ 100) opgehoogd voor 2012, hetgeen neerkomt 

op ca 0,75% voor inflatiecorrectie over 2 jaar. 

 

Wet investeren in jongeren (WIJ) 

Deze wet regelt dat gemeenten verplicht zijn om jongeren van 18 tot 27 jaar die niet werken of niet 

naar school gaan en zich bij de gemeente melden omdat zij zelf geen werk kunnen vinden een 

aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide. Voor 

deze wet gold 2010 als opstartjaar. Inmiddels heeft het cliëntenbestand een vrij stabiele omvang. In 

de begroting is met deze (nieuwe) regeling in beperkte mate rekening gehouden. Het aantal cliënten 

dat gebruik maakt van deze regeling blijkt hoger te liggen dan in de begroting was voorzien. Voor 

2012 wordt gerekend met 50 cliënten. Net als bij de WWB - 65 jaar wordt dit afgezet tegen een 

gemiddeld uitkeringsbedrag van, in dit geval € 13.000 per jaar. Het totaal benodigd bedrag is dan 

€ 650.000. Dit is € 438.000 meer dan In de Programmabegroting 2011 is geraamd. 
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Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) / 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) 

Ook de uitkeringslasten van de IOAW en IOAZ zijn de afgelopen jaren gestegen. Momenteel is het 

bestand stabiel. Op basis van de werkelijke lasten in 2010 is voor deze regelingen € 130.000 meer 

nodig dan in de Programmabegroting 2011 is geraamd. 

 

Rijksbijdrage 

De laatste beschikking van het Rijk geeft een bedrag aan van € 6.406.000 voor 2011. Dit is het totaal 

bedrag van de "gebundelde uitkering" voor de Stichtse Vecht. Dit is ruim € 349.000 meer dan in 2012 

bij de diverse onderdelen in de Programmabegroting 2011 is geraamd en vanaf 2013 zelfs bijna 

€ 628.000. 

 

Inburgering 
De kosten die de gemeente maakt voor inburgering worden gedekt vanuit het participatiebudget. In 
de Programmabegroting 2011 zijn de inkomsten (participatiebudget) € 104.000 hoger dan de 
uitgaven. Aangezien uitgaven en inkomsten voor dit onderdeel in evenwicht dienen te zijn zal de 
begroting op dit punt gecorrigeerd worden. Het inburgeringsdeel van het Participatiebudget wordt in 
enkele jaren teruggebracht tot nihil. Bij de autonome ontwikkelingen is hiermee rekening gehouden. 
 

Minimabeleid 
Het gebruik van de diverse regelingen van het minimabeleid /  bijzondere bijstand is toegenomen. 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de economische crisis, maar ook omdat de mogelijkheden 
van de regelingen extra onder de aandacht zijn gebracht door middel van foldermateriaal, publicaties 
e.d. Met name de realisatie van de lasten in 2010 zijn de basis geweest voor de berekening van de 
benodigde budgetten in 2010. Op een aantal plekken konden de budgetten voor bijvoorbeeld 
armoedebestrijding en éénmalige regelingen worden verlaagd, maar voor de uitvoering van de 
meeste regelingen is extra budget nodig vanaf 2012. Dit geldt voor onder andere de algemene 
Bijzondere bijstand, de langdurigheidstoeslag, woninginrichting voor nieuwkomers en de U-pas. In 
totaal gaat het om een nadeel van € 130.500. 
 
 
Samenvattend geeft dit voor Sociale zaken het volgende beeld: 

WWB – 65 jaar  599.000 

IOAW/IOAZ 130.000 

WIJ 438.000 

Rijksbijdrage -/- 349.000  

Inburgering 104.000 

Minimabeleid 130.500 

 
1.052.500 

 
Voor wat betreft de verwerking van dit beeld stelt het college het volgende voor: 
De uikomst voor 2011 te betrekken in de 1

e
 Bestuursrapportage 2011. Voor 2012 en verder is een 

prospectie gemaakt van het verloop van het aantal uitkeringsgerechtigden van de diverse regelingen 
en de daaraan gekoppelde Rijksbijdragen. De structurele verwerking wordt hierop aangepast. Voor 
wat betreft de onjuistheid in de Programmabegroting 2011, onderdeel Inburgering groot  
€ 104.000, wordt de begroting structureel aangepast. 
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WMO/Wet Voorziening gehandicapten (WVG) 

Huishoudelijke verzorging 
Op het terrein van de huishoudelijke verzorging is sprake van een  toenemende vraag en stijgende 
tarieven (als gevolg van stijgende (loon)kosten). Dit heeft in 2010 geleid tot hogere lasten dan 
oorspronkelijk was geraamd in de Programmabegroting 2011. In 2010 is de overschrijding beperkt 
doordat via de Bestuursrapportages de budgetten incidenteel zijn verhoogd. In de Programma-
begroting 2011 en verder zijn deze verhogingen echter niet meegenomen. Voor huishoudelijk hulp 
wordt een extra budget gevraagd van € 366.000. Dit is nodig vanwege het karakter "open eind 
regeling" van de WMO. Dit bedrag is tot stand gekomen op basis van de werkelijke uitgaven in 2010. 
In de prognose is geen rekening gehouden met bevolkingsopbouw en inflatie. Er is dus 
terughoudend geraamd. Meer cliënten met duurdere zorg betekent, dat we een hogere eigen 
bijdrage ontvangen, hetgeen neerkomt op een voordeel van € 36.000. Het totale nadeel van de 
huishoudelijke verzorging komt hierdoor op € 330.000. 
 

Leefvoorzieningen 
Net als bij de huishoudelijke kosten zien we ook op het gebied van de leefvoorzieningen een 
toenemende vraag. Ook hier heeft dat geleid tot hogere lasten in 2010 en is hier geen extra budget 
voor beschikbaar gesteld in 2011 en verder. Ter financiering hiervan wordt een extra budget 
gevraagd van € 184.000. De berekeningen zijn gemaakt op basis van de werkelijke realisatie in 
2010. In de prognose is geen rekening gehouden met bevolkingsopbouw en inflatie. Er is dus 
terughoudend geraamd. In de begroting is in het verleden vanuit voormalig Maarssen een 
taakstellende bezuiniging opgenomen van € 184.000. Achteraf gezien lijkt dit onhaalbaar. Het totale 
nadeel op de leefvoorzieningen bedraagt hierdoor € 402.000. 
 

Woonvoorzieningen 
Hetgeen gemeld is bij de huishoudelijke verzorging en de leefvoorzieningen geldt in dezelfde mate 
voor de woonvoorzieningen. Het gaat echter hierbij, om een (relatief) klein bedrag van € 8.000. 
Daarnaast is er een bedrag van € 25.000 opgenomen als inkomsten voor de subsidieregeling 
(RGHSG). Deze regeling is opgeheven en er komt  dus geen geld meer binnen. Daardoor bedraagt 
het totale nadeel op deze regeling € 33.000. 
 

Totaaloverzicht budgettaire gevolgen WMO/WVG 

WMO: Huishoudelijk voorzieningen 330.000 

WVG: Leefvoorzieningen 402.000 

WVG: Woonvoorzieningen 33.000 

 
765.000 

 

Budgetten WMO 
Vanaf het moment dat de huishoudelijke verzorging naar de gemeenten is overgeheveld, stelt het 
Rijk hiervoor geld beschikbaar via de Algemene uitkering in de vorm van een zogenaamde 
decentralisatie-uitkering. Voor de gemeente Stichtse Vecht komt dit neer op € 4.235.734. Het 
grootste deel hiervan, namelijk 3.443.225 is bestemd voor compensatie van de kosten van de 
huishoudelijke verzorging. De rest van de decentralisatie-uitkering is bestemd voor de vergoeding 
van de uitvoeringskosten WMO en AWBZ subsidies, zoals diensten bij wonen met zorg, mantelzorg 
etc.. Hiervoor zijn budgetten opgenomen onder het product Maatschappelijke begeleiding en een 
extra bedrag voor dure woningaanpassingen. 
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 Landelijk Stichtse Vecht Begroot SV Voorjaarsnota 

Huishoudelijke 

verzorging 

€ 1.183.500.000 € 3.443.225 Huishoudelijke 

verzorging 

(662230) 

€ 2.928.543 

€ 3.258.543 

Subsidieregelingen 

AWBZ 

€ 84.700.000 € 246.423 

(zijn 

subsidieregelingen 

die bij beleid 

liggen) 

  

Specifieke 

uitkeringen WVG 

€ 44.000.000 € 128.012 

(wordt ingezet bij 

voorzieningen 

gehandicapten) 

  

Uitvoeringskosten 

(H.H.) 

€ 143.700.000 € 418.075 Beheerskosten 

Wmo (662220) 

€ 110.129 

 

Personeelskosten 

totale Wmo (FCL) 

€ 466.814 

 

Totaal 

€  576.943 

€  576.943 

Totaal  € 4.235.734 € 3.505.486 € 3.835.486 

Werkelijk totaal (minus AWBZ 

en WVG) 

€ 3.861.299 € 3.505.486 € 3.835.486 

 
Uit de tabel blijkt dat in de Programmabegroting 2011 voor de WMO (minus AWBZ en WVG) een 
bedrag van € 355.813 lager is opgenomen dan de decentralisatie-uitkering voor huishoudelijke 
verzorging en uitvoeringskosten beschikbaar is. Voor wat betreft de verwerking van kostenstijging  
WMO stelt het college voor om de begroting in evenwicht te brengen met de decentralisatie-uitkering 
door € 356.000 als structurele lasten in de begroting op te nemen.  
 

Voorzieningen gehandicapten 
De gemeente Stichtse Vecht heeft voor Voorziening gehandicapten een bedrag in de begroting 
opgenomen voor leefvoorzieningen en voor woonvoorzieningen. Dit begrote bedrag is niet te 
relateren aan enige vorm van inkomsten. 

 

In de Algemene Uitkering zijn geen bedragen opgenomen specifiek voor verstrekkingen aan 

gehandicapten. Voor de verdeling van Rijksmiddelen naar de gemeenten wordt gebruik gemaakt van 

zogenaamde clusters. Één daarvan is de cluster Maatschappelijke zorg, waarvan de voorzieningen 

aan gehandicapten deel uitmaken. Hier is geen afzonderlijk bedrag voor te berekenen. 

 

De enige uitkering voor grote woningaanpassingen die in de decentralisatie-uitkering zit, is € 128.012 

(zie tabel WMO). 
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 Landelijk Stichtse Vecht Begroot SV Voorjaarsnota 

Leefvoorzieningen 

WVG 

Nvt Nvt Leefvoorzieningen 

WVG 

€ 1.438.799 

€ 1.840.799 

Woonvoorzieningen 

WVG 

Nvt Nvt Woonvoorziening

en WVG 

€  588.283 

€ 621.283 

Totaal   € 2.027.082 € 2.462.082 

 

Stelselwijziging 

Het college streeft in het kader van de harmonisatie naar een eenduidige verwerking van financiële 

feiten, volgens wet- en regelgeving en de raad vastgestelde (financiële) verordeningen. Hierdoor 

dient de financiële berekening van de exploitatie opzet van het nieuwe Multifunctionele 

Sportaccommodatie (MFA) te worden herzien. 

 

Op 1 november 2010 heeft de raad van de voormalige gemeente Maarssen besloten tot de bouw 

van een nieuwe MFA op de locatie van het voormalig sportcomplex Bisonsport. Het project is eind 

2012 gereed en vanaf 2013 start de exploitatie van het nieuwe MFA. Tijdens de sloop en bouw van 

het nieuwe complex worden de lasten van tijdelijke sportaccommodaties gedekt door de vrijvallende 

exploitatielasten van de oude sporthal. Het restant van de vrijvallende lasten wordt gestort in de 

‘reserve Afwikkeling incidentele kosten Bisonsport’. Hieruit kunnen incidentele kosten worden 

bekostigd. 

 

De investering voor dit project bedraagt € 16.993.447. De grondopbrengst oud zwembad groot 

€ 1.763.000 en bijdrage van woningstichting Portaal (€ 200.000) kunnen op deze investering in 

mindering worden gebracht. Een en ander conform de netto-methode, welke is voorgeschreven in 

het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de nota waardering en afschrijving vaste Activa 

welke door de raad op 29 maart 2011 is vastgesteld. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten starten 

vanaf 2013 en bedragen € 874.000 per jaar. In de meerjarenbegroting 2011 is voor het oude 

zwembad een kapitaallast van € 721.000 beschikbaar. Om dit verschil aan te vullen is een extra 

bedrag benodigd van € 153.000 structureel. 

 

Masterprogramma 

In de werksessie van de raad op 18 mei jongstleden is uitleg gegeven over het masterprogramma 

2011 t/m 2013.  Het masterprogramma is opgesteld om de opdrachten waar het college en 

ambtelijke organisatie voor staan in samenhang ter hand te nemen. Het masterprogramma bestaat 

uit: 

1. Afronding herindeling (harmonisatie) 

2. Doorontwikkelen organisatie 

3. Uitwerken collegeprogramma 2011 – 2014 

4. Strategische heroverweging 

5. Productie op gang houden 

6. Strategisch vermogen versterken. 

 

De middelen die nodig zijn om het masterprogramma uit te voeren zijn opgenomen onder het 

collegeprogramma. We gaan hier op enkele onderwerpen uit het masterprogramma in.  

 

Harmonisatie 
De voorbereidingstijd om tot een nieuwe organisatie te komen is relatief kort geweest. Voor het 
harmoniseren van beleid en regelgeving in het kader van de fusie is destijds een werkgroep 
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opgestart. In 2010 is onder regie van de stuurgroep veel werk verzet. Al het beleid en regelgeving 
met de prioriteit ‘afronding voor 1 januari 2011’ is gerealiseerd, zoals de belastingverordening en de 
subsidieverordening. De regelingen met een minder hoge prioriteit moeten nog worden 
geharmoniseerd. Deze harmonisatie is opgenomen in het masterprogramma en wordt vandaar uit 
gemonitord. Hierbij zitten ook regelingen waarbij harmonisatie mogelijk tot financiële consequenties 
kan leiden. Op dit moment is daar nog onvoldoende zicht op, waardoor er geen financiële 
consequenties in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. 
 

Doorontwikkeling organisatie   
In de eerste maanden van dit jaar is het besluitvormingsproces over de plaatsing van het personeel 
afgerond, behoudens de bezwaarprocedure. Het huidige beeld van de formatie toont nog een 
(dubbele) onbalans. Enerzijds zijn naar verhouding op veel posities medewerkers boven de sterkte 
geplaatst terwijl op andere plaatsen sprake is van vacatures. Daarnaast wordt, als gevolg van 
eerdere reorganisaties en de fusie,  de geprognosticeerde loonsom van 2011 meer dan volledig 
uitgegeven. Voorshands wordt voor 2011 een tekort voorzien van circa € 600.000. Dit tekort zal in de 
1

e
 Bestuursrapportage 2011 worden meegenomen. Zonder bijsturing zet deze trend de komende 

jaren door. Om dit te doorbreken heeft het college onder meer een volledige vacaturestop 
afgekondigd en worden flankerende maatregelen getroffen om de disbalans de komende jaren op te 
lossen.  
 

Daarnaast wordt in 4 stappen een formatiereductie doorgevoerd van jaarlijks 2% te beginnen in 

2012. Deze reductie leidt in 2015 tot een besparing van 8% (exclusief de gevolgen van de 

strategische heroverwegingen) op het door de stuurgroep in 2010 opgestelde formatiemodel. Dit 

model is gebaseerd op gemeenten met vergelijkbare omvang als die van de gemeente Stichtse 

Vecht. Overigens zal het college aandacht en geld (blijven) steken in het verder op orde brengen en 

ontwikkelen van het eigen bestuur en de organisatie, passend bij wat nodig is voor de derde 

gemeente in de provincie Utrecht. 
 

Strategische heroverwegingen  

De (meerjarige) begrotingspositie 2011 – 2014 van de gemeente Stichtse Vecht kent een jaarlijks 

tekort, dat in de jaarschijf 2014 oploopt tot een bedrag van € 7,3 mln. Dit wordt in belangrijke mate 

veroorzaakt door bezuinigingen van de Rijksoverheid, waardoor gemeenten minder inkomsten 

hebben. Het tekort loopt in 2015 nog verder op naar € 8,4 mln. Zie de onderstaande tabel. 

 

Tabel 1. Saldi meerjarenperspectief 2011 – 2015 

2011 2012 2013 2014 2015 

-/- € 2,3 mln. -/- € 4,3 mln. -/- € 6,0 mln. -/- € 7,3 mln. -/- € 8,5 mln. 

 

Daarnaast geven de volgende ontwikkelingen nog effecten op deze cijferreeks: 

 de gevolgen van het coalitie- collegeprogramma; 

 autonome ontwikkelingen/exogene factoren (Sociale zaken en WMO/WVG); 

 de meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse zaken; 

 het Bestuursakkoord; 

 de organisatieontwikkeling. 

 

Om de verbinding tussen deze ontwikkelingen te leggen en de begroting duurzaam sluitend te 

maken heeft het college besloten tot strategische heroverwegingen, waarbij de raad politieke keuzes 

maakt over de diverse beleidsterreinen. Het college van B&W wil de inwoners van Stichtse Vecht en 

het maatschappelijk middenveld hier zoveel mogelijk bij betrekken. Voor dit project is een Plan van 

aanpak opgesteld.  Dit Plan van aanpak is de nadere uitwerking van het collegebesluit en bevat de 

parameters om uitvoering te geven aan alle hieraan gekoppelde processen. Het doel is om nog in 

2011 (december) te komen met een sluitende meerjarenbegroting 2012 – 2015. Op 26 april 
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jongstleden is aan de raad een tussenstand van het plan van aanpak gepresenteerd, om de raad 

mee te nemen in het proces en tevens raadsleden voor de procesbegeleidingscommissie te werven.  

 

Het project valt feitelijk uiteen in drie onderdelen: 

 het inbedden van de reguliere P&C-processen; 

 het doorvoeren van efficiencymaatregelen; 

 een strategische heroverweging op de gemeentelijke taakuitvoering door consultatie van 

burgers en maatschappelijk middenveld. 

 

Het plan van aanpak heeft op zowel de ambtelijke organisatie als alle betrokken partijen in de 

gemeente Stichtse Vecht impact.  

 

De uitkomst van de strategische heroverweging moet zijn dat het college voorstellen aan de raad 

voorlegt, waarmee de begroting 2012 – 2015 structureel sluitend gemaakt kan worden en die op een 

zo groot mogelijk draagvlak in de gemeente kan rekenen.  

 

Voor het project is een globale planning opgesteld. Deze ziet er als volgt uit: 
 

Globale planning 

  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

             Begroting 2011   29-mrt 
        

  

  
           

  

Collegeprogramma 
 

        
      

  

  
           

  

Voorjaarsnota 
   

      
     

  

  
           

  

Begroting 2012 
     

        vaststelling   

  
           

  

Strategische           proces   kaders   besluit 
heroverwegingen                          

 

Productie op gang houden 
We constateren dat in de opstartfase naast het inregelen van de werkprocessen ook veel extra 
werkzaamheden op de gemeente zijn afgekomen. Vanwege deze extra inspanningen wordt wel eens 
vergeten dat de normale werkprocessen ook doorgang moeten vinden. Dit vraagstuk heeft de 
aandacht van het Management van de gemeente. Daarbij ligt de prioriteit op een zo optimaal 
mogelijke dienstverlening. 
  

 
2. Financiële uitgangspunten 

Algemeen 
Voor de uitwerking van de Programmabegroting 2012 stellen wij voor de volgende algemene 
financiële beleidsuitgangspunten te hanteren: 

 De dekking van de lasten vindt plaats door structurele lasten met structurele middelen te dekken 
en incidentele lasten met incidentele middelen te dekken. 

 Voor de loon- en prijsontwikkeling worden de uitgangspunten van de meicirculaire 2011 
gehanteerd.   

 De kapitaallasten worden berekend op basis van een actuele renteberekening. 

 De ontwikkeling van de Algemene uitkering wordt gebaseerd op de meicirculaire 2011.  
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 De belastinginkomsten/tarieven stijgen met maximaal het inflatiepercentage voor huishoudens 
CPI van het CPB, behoudens de te nemen maatregelen om de tarieven kostendekkend te 
maken. 
 

Arealen 

Bij het bepalen van de arealen (aantal inwoners, woonruimten en het bijstandsvolume) wordt 

aangesloten bij de uitgangspunten die worden gehanteerd bij de berekening van de Algemene 

uitkering uit het Gemeentefonds. 

 

Aantal inwoners 
In de begroting 2011 zijn in het bijlagenboek de uitgangspunten voor de jaren 2011-2014 
aangegeven. In deze uitgangspunten werd voor het jaar 2012 nog uitgegaan van een daling van 66 
inwoners ten opzichte van 2011. Op basis van nieuwe prognoses voor 2012 blijkt deze daling zich 
niet voor te doen. Voor de begroting 2012 wordt uitgegaan van deze nieuwe prognoses waarbij per 1 
januari 2012 een inwoneraantal wordt geraamd van 62.793.  
 

Aantal woonruimten 
Het aantal woonruimten per 1 januari 2011 is bij de berekening van de Algemene uitkering 2011 
begroot op 27.914. Het (voorlopig) geactualiseerde aantal per 1 januari 2012 bedraagt 28.490. Dit 
aantal sluit aan bij de uitgangspunten voor 2012, zoals deze waren opgenomen in de begroting 
2011.  
 

Bijstandvolume 

Over het aantal uitkeringsgerechtigden is bij het onderdeel autonome ontwikkelingen/exogene 

factoren al stilgestaan. Voor het bijstandsvolume 2012 wordt uitgegaan van 502 uitkeringsgerechtig-

den in de categorie 27 – 65 jaar. Het effect van deze stijging bedraagt per saldo € 249.770 nadelig. 

Daarnaast leidt de invoering van de Wet investeren in jongeren (WIJ) tot een verdere stijging. 

Hiervoor wordt in 2012 uitgegaan van 50 cliënten. 

 

Loon- prijs- en renteontwikkeling 

Prijsontwikkeling 

Prijsstijgingen werken voor gemeenten gedeeltelijk door in de inkomsten vanuit het Gemeentefonds. 

Voor een raming van de prijsindexatie van de uitgaven van Stichtse Vecht is in de Voorjaarsnota de 

koppeling gemaakt met de prijsindexatie die in de Meicirculaire 2011 zou worden opgenomen. In de 

Meicirculaire zijn de laatste prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) opgenomen. Begin juni 

2011 is de Meicirculaire gepubliceerd op de website van het Gemeentefonds. In deze circulaire is de 

volgende indexatie opgenomen: 

 

 2012 2013 2014 2015 

     

Prijsindex 2,25% 1,96% 1,83% 1,72% 

     

 

Stichtse Vecht ontvangt in 2012 een bedrag van circa € 526.000 als ‘prijscompensatie’. De dynamiek 

van de gemeentelijke herindeling werkt nog door in de begroting van Stichtse Vecht. Daarnaast is 

bijvoorbeeld de indexatie van subsidies voor 2012 nog een onderdeel dat wordt meegenomen in de 

Strategische heroverweging. En tenslotte zal de afgegeven raming bij de Septembercirculaire 2011 

mogelijk opnieuw worden bijgesteld. Gelet hierop wordt voorgesteld om uit te gaan van de indexatie 

van de Meicirculaire 2011 en het genoemde bedrag als een stelpost op te nemen in de begroting 

2012. Na publicatie van de Septembercirculaire 2011 zullen wij u, indien nodig, voorstellen om de 

raming aan te passen.  
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Loonontwikkeling 

Stichtse Vecht ontvangt in 2012 een bedrag van circa € 702.000 als ‘looncompensatie’ in de 

Algemene uitkering. Het CPB gaat voor 2012 uit van een loonindexatie van 3%. Voorgesteld wordt 

om de werkwijze van de prijsindexatie ook toe te passen voor de loonindexatie. 
 

Renteontwikkeling 

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2011 is het rentepercentage bepaald dat gehanteerd 

wordt voor investeringen en rentebijschrijving aan reserves. Dit percentage, zijnde 4,5%, is 

gebaseerd op het gemiddelde rentepercentage over de (langlopende) leningenportefeuille van de 

gemeente Stichtse Vecht. In de nota Waardering en afschrijving van Stichtse Vecht is vastgelegd dat 

het rentepercentage elke 4 jaar opnieuw wordt beoordeeld en eventueel wordt aangepast. Bij 

ingrijpende renteontwikkelingen zou een aanpassing van het percentage tussentijds kunnen worden 

voorgesteld. Voor 2012 wordt dit op dit moment niet verwacht. Het college stelt voor om het huidige 

rente-percentage van 4,5% ook voor de (meerjaren)begroting 2012 - 2015 te hanteren. 

 

Subsidieverlening 
Het college wil het totaal van de subsidies aan organisaties en instellingen in elk geval met ingang 
van 2012 met gemiddeld 7,5 % verminderen. De instellingen worden hierover nu al actief 
geinformeerd.  

 

Benut de schaalsprong 

In het kader van de fusie is in 2010 het advies ‘Benut de schaalsprong’ opgesteld. In dit advies zijn 

een aantal maatregelen voorgesteld die in de Programmabegroting 2011 nog niet zijn verwerkt. 

Inmiddels zijn de voorstellen op haalbaarheid en effect getoetst (behoudens het niet toerekenen van 

rente aan reserves ad € 590.000). Aan de accountant is gevraagd een Quick scan uit te voeren op 

de reservepositie van de gemeente Stichtse Vecht. Het niet toerekenen van rente aan reserves zal 

onderdeel uitmaken van dit onderzoek. Onderstaand de belangrijkste mogelijkheden uit het rapport 

’Benut de schaalsprong’ die het college wil benutten bij het op orde brengen van de begroting. 

Vooralsnog gaat het college uit van een effect van ca € 1,5 miljoen structureel. 

 

Tarievenbeleid 

In het coalitieprogramma is aangegeven dat een stijging voor de lokale lasten, hoger dan het  

inflatiepercentage voor huishoudens, onwenselijk wordt geacht, behoudens areaaluitbreidingen. 

Indien de financiële situatie daartoe aanleiding geeft, kan het college een hoger stijgingspercentage 

voorstellen. Eén en ander wordt beoordeeld in relatie tot het gewenste voorzieningenniveau.  

In afwijking van deze lijn worden desondanks een tweetal maatregelen voorgesteld. 

1. De volledig compensabele BTW te betrekken in de tariefsberekening van de belangrijkste twee 

doelheffingen afvalstoffenheffing en rioolrechten. Dit omdat de BTW over de investeringen na 2003 

ten onrechte niet in de tariefstelling is verwerkt. Het college stelt voor deze stelselwijziging door te 

voeren, hetgeen een extra opbrengst genereert van € 110.0000 structureel. 

2. De kosten die samenhangen met het kwijtschelden van gemeentelijke heffingen komen ten laste 

van de algemene middelen. In de handreiking Kostentoedeling leges en tarieven van januari 2010, 

die is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken, wordt aangegeven dat het 

voorkeur geniet dat kwijtscheldingskosten worden betrokken in de tariefsberekening. Het zijn op 

grond van jurisprudentie kosten van heffing en invordering, te weten kosten die door een wettelijke 

voorziening niet kunnen worden verhaald. Door deze stelselwijziging door te voeren wordt een extra 

opbrengst gegenereerd van € 290.000.    

 

Verder geldt dat tarieven en heffingen (in principe) kostendekkend moeten zijn. Hierbij gaat het om 

afvalstoffenheffing en rioolrechten, leges voor bouwvergunningen, leges voor huwelijken, paspoorten 

en rijbewijzen etc. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor die leges of rechten waarvoor geldt 

dat volledige kostendekkendheid leidt tot ongewenste maatschappelijke effecten. Hierbij kan worden 
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gedacht aan de tarieven van sportaccommodaties, tarieven van het zwembad, dorpshuizen en 

andere (leges)tarieven. In die gevallen wordt de maatschappelijke relevantie meegewogen en in 

relatie tot subsidieverlening gebracht en is het directe verband van volledige kostentoerekening 

minder zwaarwegend. Daarnaast is het uitgangspunt van volledige kostendekking vooralsnog niet 

van toepassing op de tarieven begraafrechten en marktgelden. 

  

Begraafrechten 

De begraafrechten van de gemeente Stichtse Vecht laten (nog los van de bovengenoemde BTW 

component) een budgettaire onderdekking zien van € 200.000. Het tekort op de exploitatie van de 

begraafplaatsen wordt daardoor bekostigd uit de algemene middelen. De begraafplaatsen kunnen 

goed kostendekkend geëxploiteerd worden. Door naar zowel de lastenkant te kijken (kostenreductie) 

als de baten te verhogen kan kostendekkendheid worden verwezenlijkt. 

 

Marktrechten 

Voor de marktgelden wordt in de nota harmonisatie belastingtarieven geconstateerd dat de 

marktgelden voor 66% kostendekkend zijn. Hierdoor wordt voor het organiseren van de wekelijkse 

markten € 70.000 uit de algemene middelen bijgedragen. Ook hier geldt dat met de combinatie van 

kostenreductie en tariefsstijgingen de exploitatie kostendekkend moet worden gemaakt. 

 

Het college komt met voorstellen om beide exploitaties kostendekkend uit te voeren door het 

aanpassen van de verordening op de begraafrechten en in overleg met de marktcommisies te 

treden. Het budgettaire effect hiervan is € 270.000 structureel. 

 

De overige maatregelen uit benut de schaalsprong, zoals het aframen van onderuitputting, het 

goedkoper financieren van de leningenportefeuille en overige maatregelen, bedragen bij elkaar circa 

€ 265.000 structureel. De exacte uitwerking zal in het begrotingstraject 2012 plaatsvinden.   

 

Gemeentefonds 

De ontwikkeling van de Algemene uitkering 2011 en verder is ontleend aan de meicirculaire 2011 

van het gemeentefonds. In het voorjaar van 2009 is in verband met de financiële en economische 

crisis tussen het Rijk en VNG afgesproken om de normeringsystematiek voor de jaren 2009 - 2011 

buiten werking te stellen. Dit houdt in dat de omvang van het gemeentefonds niet gerelateerd wordt 

aan de netto-gecorrigeerde Rijksuitgaven. Met ingang van 2012 zal de normeringsystematiek 

(samen trap op en trap af) zoals besloten in het Regeerakkoord wederom in werking worden gesteld. 

Hogere Rijksuitgaven (groei) betekent hogere omvang van het gemeentefonds en lagere 

Rijksuitgaven (krimp) lagere omvang. De groei of krimp van het gemeentefonds als gevolg van de 

normeringsystematiek wordt accres genoemd. De accressen voor de gehele kabinetsperiode liggen 

substantieel hoger dan vermeld in de december 2010 circulaire. Aangezien de normeringsystematiek 

vanaf 2012 in werking wordt gesteld hebben de hogere accressen een groei van de omvang van het 

gemeentefonds tot gevolg en dus hogere Algemene uitkering voor gemeenten. Hierna wordt de 

algemene uitkering voor de jaren 2011 - 2015 voor onze gemeente berekend die gebaseerd is op de 

uitkomst van de mei 2011 circulaire. Deze wordt afgezet tegen de Algemene uitkering die in de 

meerjarenbegroting 2011 - 2015 Stichtse Vecht zijn opgenomen, welke gebaseerd is op de 

september 2010 circulaire. Eveneens worden de afwijkingen verklaard. Tenslotte wordt vermeld dat 

de gevolgen van voorgenomen € 18 miljard Rijksbezuinigingen voor de jaren 2012 – 2015 nog niet 

zijn doorvertaald in het gemeentefonds. Om die reden wordt voorgesteld om de in de 

meerjarenbegroting opgenomen kortingen op de algemene uitkering voorlopig te handhaven. 
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Algemene uitkering 2011 

 

September 2010 circulaire €  49.812.500 

Mei 2011 circulaire €  50.488.600 

 ----------------- 

Voordeel €      676.100 

- Af suppletie Bommenregeling €      125.000 -/- 

- Af suppletie Combifuncties €        86.600 -/-  

----------------- 

Netto-voordeel €      464.500   

 

Verklaring: 

1. Ontwikkeling uitkeringsbasis (€ 104.700 nadeel) 

De ontwikkeling van de uitkeringsbasis geeft aanleiding tot het verlagen van de uitkeringsfactor 

met 3 punten. Dit is het saldo van 5 punten negatief tengevolge van stijging aantal 

bijstandsontvangers en 2 punten positief bij de maatstaven OZB tengevolge van lagere WOZ-

waarden. 

  

2. OZB-waarden (€ 372.800 voordeel) 

In het gemeentefonds worden gemeenten gekort ten gevolge van het generen van de OZB-

inkomsten. De korting is gebaseerd op de WOZ-waarde van het totale woningen en niet-

woningen x het fictieve tarief.  

De voorlopige WOZ-waarden voor 2011 (peildatum 1 januari 2011) die middels het Stuff Cap 

bestand aan het CBS zijn verstrekt, bedragen voor zowel de woningen en niet-woningen 

€ 354.538 mln  lager dan hetgeen in de begroting zijn opgenomen. Dit betekent voor de 

Algemene uitkering een lagere OZB-korting . Hierdoor stijgt de algemene uitkering met € 

401.500. 

 

3. Mutaties diverse aantallen verdeelmaatstaven (€ 218.400 voordeel) 

De aantallen van de diverse verdeelmaatstaven hebben wij geactualiseerd. Een aantal van deze 

maatstaven zijn hoger geworden ten opzichte van de aantallen, die in de eerdere berekeningen 

waren opgenomen. Het gaat om de volgende aantallen; hogere aantal (54) bijstandsontvangers, 

hoger aantal (46) uitkeringsontvangers. 

 

4.  Suppletie-uitkering Bommenregeling (€ 125.000) 

Voor het opsporen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de periode 

2007-2010 ontvangt de gemeente Stichtse Vecht een vergoeding. De vergoeding moet daarvoor 

worden bestemd en de gemaakte kosten inzichtelijk worden gemaakt en is dus niet vrij 

besteedbaar. 

 

5. Integratie-uitkering Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (€ 22.000 nadeel) 

Het macro-budget is op hetzelfde niveau gebleven. Tengevolge van wijzigingen (hogere 

aantallen) in het aantal verdeelmaatstaven is het te verdelen budget lager.  

 

6. Suppletie-uitkering Impuls Brede school (€ 86.600) 

De Impuls brede scholen, sport en cultuur richt zich op realisatie van combifuncties. Voormalige 

gemeente Maarssen ontvangt reeds uitkeringen voor de 1
e
 tot en met de 3

e
 tranche welke door 

het rijk beschikbaar zijn gesteld. Voor de 4
e
 tranche zijn gemeenten benaderd die nog niet 

deelnamen aan de Impuls. Dit geldt voor de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen. 

Gemeenten die meedoen aan de Impuls hebben een bestuurlijke convenant getekend, waarin 

deze toezeggen de hiervoor de benodigde cofinanciering uit eigen middelen beschikbaar te 

houden en is om die reden de uitkering niet vrij beschikbaar. 
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Per saldo rekening houden met het bovenstaande in 2011 betekent dit een hogere algemene 

uitkering van € 464.500 ten opzichte van de Programmabegroting 2011.  

 

Algemene uitkering 2012 

 

September 2010 circulaire € 49.612.100 

Mei 2011 circulaire € 50.677.800 

     ----------------- 

Voordeel €   1.065.700 

- Af suppletie Combifuncties €      - 72.000 

------------------ 

Netto-voordeel €      993.700 

 

Verklaring: 

1. Ontwikkeling uitkeringsbasis (€ 246.300 voordeel) 

De ontwikkeling van de uitkeringsbasis geeft aanleiding tot het verhogen van de uitkeringsfactor 

met 7 punten. De belangrijkste oorzaak zijn de lagere WOZ-waarden en areaalontwikkelingen 

bij zowel de woningen en de niet-woningen. 

 

2. OZB-waarden (€ 356.300 voordeel) 

Voor toelichting zie Algemene uitkering 2011. 

 

3. Mutaties diverse aantallen verdeelmaatstaven (€ 303.600 voordeel) 

De aantallen van de diverse verdeelmaatstaven zijn eveneens geactualiseerd. Een aantal van 

deze maatstaven zijn hoger zijn geworden ten opzichte van de aantallen, die in de eerdere 

berekeningen waren opgenomen. Het gaat om de volgende aantallen; hogere aantal (73) 

bijstandsontvangers, hoger aantal (46) uitkeringsontvangers, hoger verwacht aantallen (277) 

inwoners en woonruimten (66). 

 

4. Integratie-uitkering Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (€ 87.500 voordeel) 

Het macro-budget is ten opzichte van de september 2010 circulaire met € 38 miljoen gestegen. 

Voor de Stichtse Vecht betekent dit een hoger bedrag voor het WMO-budget. 

 

5. Suppletie-uitkering Impuls Brede school (€ 72.000) 

Voor verklaring zie toelichting Algemene uitkering 2011. 

 

Per saldo rekening houden met het bovenstaande in 2011 betekent dit een hogere Algemene 

uitkering van € 993.700 ten opzichte van de Programmabegroting 2011.  

 

In de circulaire is nog geen duidelijkheid geboden omtrent de 18 miljard Rijksbezuinigingen. 

Het college is van mening dat de in de Programmabegroting 2011 opgenomen oplopende 

bezuiniging van 10% in 2015, onverkort gehandhaafd moet blijven. De bezuiniging wordt echter wel 

gekoppeld aan het Bestuursakkoord. 

 

3. Financieel perspectief 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de in de Programmabegroting 2011 gegeven financieel beeld, 

aangevuld met de algemene ontwikkelingen en de financiële uitgangspunten, het meerjarig 

perspectief geschetst. Daarnaast zal in dit hoofdstuk de dekkingsrichtingen van het te ontstane tekort 

worden gegeven. Uiteindelijk blijft een bedrag over dat in belangrijke mate zal moeten worden 

ingevuld door de strategische heroverwegingen. 
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Cijfermatig overzicht 

Omschrijving 2011 2011 2012 2013 2014 2015

primitief gewijzigd

Uitkomst programmabegroting  2011 2.270      2.270      4.310      6.000      7.310      8.574      

Structurele uitgaven

Collegeprogramma S 50            32            90            125          122          

Sociale zaken S  Berap 996          542          363          92            

Sociale zaken / inburgering S  Berap 104          104          104          104          

WMO/WVG S  Berap 356          356          356          356          

Stelselwijziging S 153          153          153          

Loon/prijsontwikkeling S 1.228      1.228      1.228      1.228      

Bestuursakkoord *) S 314          628          942          

Totaal lasten 2.270      2.320      7.026      8.787      10.267    11.571    

Dekking

Onderuitputting aframen S 80            80            

Benut de schaalsprong S 1.500      1.500      1.500      1.500      

Terugbrengen formatie S 428          855          1.283      1.711      

Subsidies S 419          419 + pm 419 + pm 419 + pm

Gemeenschappelijke regelingen (bestaand beleid) S 727          727 + pm 727 + pm 727 + pm

Meicirculaire S 465          993          993          993          993          

Herijking Rijksbezuiniging *) S 1.456      314          628          942          

Subtotaal 80            545         5.523      4.808      5.550      6.292      

Incidentele dekking

5% beinvloedbare exploitatiebudgetten I 1.098      1.098      1.098      

Investeringen uitstellen I 203          203          

Onttrekking Algemene Reserve I 889          474          

Subtotaal 2.190      1.775      1.098      -          -          -          

Totaal dekking 2.270      2.320      6.621      4.808      5.550      6.292      

Heroverwegingstaakstelling -           -           405          3.979      4.717      5.279      

*) Door middel van de gevolgen van het bestuursakkoord wordt Rijkbezuinigingstaakstelling ingevuld, vandaar de koppeling.  
 
 

Fusiekosten

Omschrijving 2011 2011 2012 2013 2014 2015

primitief gewijzigd

Incidentele uitgaven

Fusiekosten I 115          282          75            72            

Organisatiekosten I 1.000      pm pm pm pm

Totaal lasten -           1.115      282          75            72            -           

Incidentele dekking

Frictiebudget (dekking) I 1.115      282          75            72            

Totaal dekking -           1.115      282          75            72            -            
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Collegeprogramma (incidentele uitgaven)
Omschrijving 2011 2011 2012 2013 2014 2015

primitief gewijzigd

Collegeprogramma I 520          1.122      916          856          

Totaal lasten -           520          1.122      916          856          -            
 
 
Op basis van het gegeven inzicht en de besluitvorming van de raad kan de uitwerking van de 
Programmabegroting 2012 ter hand worden genomen. 
 

 

Maarssen, 7 juni 2011 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

 

gemeentesecretaris burgemeester 

 


