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Inleiding 
 
Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Programmabegroting 2011 aan.  

 

De Programmabegroting 2011 is de eerste begroting van de gemeente Stichtse Vecht. Deze begroting is een 

‘technische’ begroting en kan gezien worden als startdocument voor het jaar 2011. De ramingen zijn gebaseerd 

op de meerjarenbegrotingen van de drie voormalige gemeenten. De begroting is beleidsarm. Dat betekent dat er 

geen nieuw beleid in is verwerkt. Dit komt aan de orde bij het nog op te stellen collegeprogramma. Normaal 

gesproken wordt een begroting door de gemeenteraad vastgesteld in november van het jaar ervoor. Vanwege de 

gemeentelijke herindeling / gemeenteraad verkiezingen moet  de Programmabegroting uiterlijk 31 maart 2011 

door de raad zijn vastgesteld en ingediend bij de provincie Utrecht. Daarbij geldt, dat de provincie nadrukkelijk 

een hogere prioriteit toekent aan de beschikbaarheid van de begroting dan dat deze in detail aan alle 

voorschriften voldoet. Daarmee is de periode waarbinnen uitgaven worden gedaan zonder dat hieraan een 

goedgekeurde begroting ten grondslag ligt zo kort mogelijk. 

 

 Besluitvormingsproces 

De Raadscommissie Fusie is tijdens de opstelling van deze begroting tussentijds op hoofdlijnen geïnformeerd 

over de verwachte financiële positie van Stichtse Vecht. Deze informatie is opgenomen in de 1e en 2e Financiële 

Verkenning. Deze zijn door de Stuurgroep Herindeling vastgesteld en door de Raadscommissie Fusie van 

respectievelijk 30 juni 2010 en 8 november 2010 geaccordeerd. 

Uit de 2e Verkenning bleek dat Stichtse Vecht van start zou gaan met een begrotingstekort van € 2,3 miljoen 

(exclusief nieuw beleid) in 2011 (oplopend naar € 7,1 miljoen in 2014). Daarnaast bevatten de Verkenningen de 

financieel-beleidsmatige uitgangspunten voor het verder uitwerken van de begroting 2011. Met deze 

uitgangspunten is eind december 2010 de conceptbegroting opgesteld en door de stuurgroep Herindeling 

vastgesteld. Daaruit bleek een nadeel van € 1,7 miljoen (exclusief nieuw beleid). De conceptbegroting is 

geactualiseerd voor een aantal ontwikkelingen die voor 2011 worden voorzien. Dit levert een tekort op van € 2,3 

miljoen (eveneens exclusief nieuw beleid). Het geactualiseerde tekort wordt verwerkt, nadat de raad met de 

dekking ervan heeft ingestemd. 

 

Dekking van het tekort in 2011 

Het tekort van € 2,3 miljoen wordt in 2011 eenmalig gedekt door:  

1. een aantal budgetten neerwaarts bij te stellen op grond van een onderuitputtingsanalyse over de jaren 2008-

2009 (€ 0,08 miljoen); 

2. een korting van 5% toe te passen over de beïnvloedbare lasten (€ 1,08 miljoen); 

 Een hogere korting dan 5% achten wij, gelet op het in stand houden van de lopende uitvoering van beleid, 

producten en diensten, niet haalbaar; 

3. een aantal voor 2011 niet urgente investeringen (tijdelijk) uit te stellen (€ 0,2 miljoen); 

4. een bedrag van € 0,9 miljoen ten laste van de Algemene reserve te brengen. 
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Keuzes maken om tekort meerjarig te dekken 

Om te komen tot een structureel sluitende begroting is nader onderzoek nodig. Daarvoor ontbreekt nu de tijd. 

Bovendien is vanwege de omvang van het tekort een strategische heroverweging noodzakelijk, waarbij de raad 

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

en het maatschapplijk middenveld hier zoveel mogelijk bij betrekken. 
 
 
Globale planning 
   jan  feb  mrt  apr  mei  jun  jul  aug  sep  okt  nov  dec 
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               proces     kaders     besluit
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Uiteenzetting financiële positie 

Financiële uitgangspunten 

De Programmabegroting is één van de sturingsdocumenten van de gemeenteraad. Door vaststelling van de 

begroting machtigt de raad het college voor het besteden van de daarin opgenomen budgetten. De politieke 

relevantie van deze eerste Programmabegroting is echter gering. Conform de hiervoor genoemde regels en 

richtlijnen is de begroting ‘beleidsarm’. Deze Programmabegroting dient dan ook te worden gezien als een 

technisch startdocument voor het jaar 2011.  

De komende periode wordt gebruikt om het collegeprogramma door te rekenen en aan de raad voor te leggen. 

De uitkomsten hiervan, inclusief het meerjarig perspectief, worden vervolgens  verwerkt in de Kadernota 2011. 

Op dat moment komt er duidelijkheid over het financiële perspectief voor de komende jaren. De realiteitswaarde 

van de budgetten, die in de voorliggende begroting integraal zijn overgenomen uit de  vastgestelde begrotingen 

2010 van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen,  zullen dan verder worden uitgediept. 

Normaliter worden in de begroting de verschillen tussen de huidige begroting en de voorgaande jaren nader 

toegelicht. De provincie adviseert in de richtlijnen dit in de eerste begroting na de herindeling achterwege te laten, 

aangezien vergelijking van de bedragen nauwelijks mogelijk is. 

Als vervolg op het beeld op hoofdlijnen uit de 2e Verkenning is, uitgaande van de financiële beleidsuitgangs-

punten uit de 1e en 2e Verkenning, eind 2010 de begroting 2011 verder uitgewerkt. Deze uitwerking heeft 

plaatsgevonden met in achtneming van de volgende zaken: 

• De budgetten van de drie gemeenten zijn bij elkaar opgeteld en vormen het taakstellend financiële 

kader voor 2011; 

• Er is op basis van inschatting rekening gehouden met een verlaging van de algemene uitkering, die 

het gevolg is van de herindeling; 

• In de begroting zijn de onvermijdbare autonome ontwikkelingen opgenomen en verdeeld naar de 

bijbehorende producten;  

• Er is geen inflatiecorrectie doorgevoerd, dit overeenkomstig de nullijn vanuit de circulaires 

Gemeentefonds/Algemene uitkering; 

• De belastinginkomsten stijgen met het inflatiepercentage voor huishoudens CPI van het CPB. Dit is 

bepaald op 1,5%. 

• De uitgangspunten van de berekening van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn doorvertaald 

naar de begroting; 

• Het uitgangspunt van volledige kostendekking is vooralsnog niet van toepassing op de tarieven 

Lijkbezorgingrechten en marktgelden. Het streven is om deze tarieven geleidelijk kostendekkend te 

maken; 

• De kapitaallasten zijn berekend op basis van een actuele renteberekening. 

 
Dekkingsplan  

Vanuit het perspectief van een gezond en solide financieel beleid, vinden wij het essentieel dat de begroting 2011 

sluitend is. Ook de provincie vraagt, conform de wettelijke voorschriften en richtlijnen, een sluitende begroting. 
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Om te komen tot een meerjarig structureel sluitende begroting is echter nader onderzoek nodig. Gelet op de voor 

de vaststelling van de begroting 2011 beschikbare tijd kon hierop niet worden gewacht. Tevens is, gelet op de 

omvang van het tekort, een strategische heroverweging noodzakelijk.  

Begrotingspositie 

De begroting 2011 is samengesteld uit de bestaande begrotingen van de voormalige gemeenten Breukelen, 

Loenen en Maarssen en komt uit op een tekort  van € 2,3 miljoen, exclusief nieuw beleid. Dit komt overeen met 

het eindresultaat van de 2e Verkenning.  

Resultaat 2e Financiële Verkenning 

Het eindresultaat van de 2e Financiële Verkenning gaf een begrotingstekort van € 2,3 miljoen (exclusief nieuw 

beleid) in 2011, dat in het meerjarenperspectief verder opliep tot € 7,1 miljoen  in 2014. In onderstaande tabel is 

dit verloop schematisch voor de verschillende jaren in beeld gebracht: 

Overzicht Resultaat 2e Verkenning 

Onderwerpen 2e Verkenning Stichtse Vecht  2011 2012 2013 2014

Saldo eerste financiële verkenning 1.456.895 N 1.371.611 N 1.765.824 N 1.920.602 N

Ontwikkeling algemene uitkering  100.000 N 100.000 N 100.000 N 100.000 N

Efficiency verlies huisvesting PM PM PM PM

Loongebouw Stichtse Vecht 0 0 0 0

Huisvesting 0 0 0 0

ICT 0 0 0 0

Autonome ontwikkelingen 750.000 N 750.000 N 750.000 N 750.000 N

Subtotaal saldo 2e Verkenning, nadelig 2.306.895 N 2.221.611 N 2.615.824 N 2.770.602 N

Rijksbezuiniging, ingeschat op 10% 0 1.456.000 N 2.908.000 N 4.348.000 N 

Totaal prognose Begrotingsaldo Stichtse Vecht 2.306.895 N 3.677.611 N 5.523.824 N 7.118.602 N

 

Als vervolg op het beeld op hoofdlijnen uit de 2e Verkenning is, uitgaande van de financiële beleidsuitgangs-

punten uit de 1e en 2e Verkenning, eind 2010 de begroting 2011 verder uitgewerkt. Deze nadere uitwerking van 

de begroting 2011 en van de samengevoegde meerjarenbegroting 2012-2014 gaf, in vergelijking met de 2e 

financiële Verkenning, een iets minder negatief beeld voor zowel 2011 als voor de jaren daarna: 

Conceptbegrting 2011 (december 2010) 

Begrotingsjaar 2011 2012 2013 2014 

Begrotingstekort (excl. nieuw beleid) € 1.715.000 € 3.599.000 € 5.256.000 € 6.561.000 

In deze berekening is geen rekening gehouden met middelen voor nieuw beleid.   
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Bepaling saldo begroting 2011 

Na afronding van het jaar 2010 en de daadwerkelijke start van Stichtse Vecht is de begroting 2011 in definitieve 

vorm opgesteld. Daarbij bleek dat het hiervoor aangegeven beeld van eind 2010 diende te worden geactualiseerd 

voor:  

• Besluiten met financiële gevolgen van de voormalige gemeenten tot en met december 2010 
In de uitgewerkte begroting 2011 was de besluitvorming van de gemeenten Breukelen, Maarssen en Loenen 

tot en met juli 2010 verwerkt. In de laatste maanden van 2010 hebben de raden van de voormalige 

gemeenten nog besluiten met financiële gevolgen voor 2011 en later genomen.  

Dit betreft met name de structurele doorwerkingen van de mutaties uit de 2e Bestuursrapportages 2010. Het 

begrotingstekort stijgt hierdoor met circa € 0,1 miljoen structureel. Bij de bepaling van de financiële gevolgen 

is uitgegaan van de ramingen zoals die zijn opgenomen in de raadsvoorstellen van de voormalige gemeenten.  

• Ontwikkelingen ten opzichte van de concept-begroting 2011 

- Algemene uitkering uit het Gemeentefonds: 

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is de eerste informatie over de bevoorschotting ontvangen. 

Deze bevoorschotting geeft voor het eerst een beeld van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds 

voor Stichtse Vecht en daarmee van de maatstaven op basis waarvan het ministerie de uitkering voor de 

nieuwe gemeente bepaalt. Uit deze eerste gegevens van het ministerie blijkt dat de algemene uitkering 

voor Stichtse Vecht circa € 0,8 miljoen lager uitvalt dan waar bij het uitwerken van de begroting van werd 

uitgegaan. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door een neerwaartse bijstelling van een aantal 

(gecombineerde) verdeelmaat-staven (o.a. bodemfactor woonkern en bodemfactor buitengebied). 

Daarnaast is sprake van een landelijke herverdeling van het Gemeentefonds per 1 januari 2011.  

Door het ontbreken van vergelijkingsmateriaal op deze maatstaven, hetgeen samenhangt met de 

herindeling, kon deze analyse niet eerder worden opgesteld. Ook het door het ministerie en de provincie 

Utrecht opgestelde financiële onderzoek naar de diverse herindelingsvarianten in het Vecht en 

Venengebied ging voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht niet uit van een dergelijke daling van de 

algemene uitkering op dit punt ten opzichte van de drie afzonderlijke gemeenten.  

- Een hogere bestuurscomponent dan in de 2e Verkenning was verwerkt (€ 0,15 miljoen). Verder hadden wij 

in deze actualisatieslag ook de aan voormalig bestuurders te verstrekken wachtgelden willen betrekken. 

Op dit moment is echter nog niet geheel duidelijk wat de omvang is van de hiermee samenhangende 

lasten voor 2011 en verder. Gelet op de uiterlijke termijn voor vaststelling van de begroting 2011, zijnde 31 

maart 2011, wordt dit in een afzonderlijk voorstel uitgewerkt. 

- Opnemen inflatie in raming belastingopbrengsten  

In de begroting 2011 is, met uitzondering van de afvalstoffenheffing en rioolheffing, nog geen rekening 

gehouden met de inflatoire stijging van de belastingopbrengsten. De nu in de begroting opgenomen 

opbrengsten betreffen de bestaande opbrengsten van de voormalige gemeenten die zijn samengevoegd 

tot één nieuwe totaalopbrengst. In de 1e en 2e Verkenning is daarentegen als uitgangspunt gehanteerd dat 

de belastinginkomsten worden verhoogd met het inflatiepercentage voor huishoudens van het CPB. Dit is 

bepaald op 1,5%. Hiermee is ook bij de vaststelling van de tariefstelling rekening gehouden. Per saldo 

betekent dit dat de opbrengstraming verhoogd wordt met circa € 0,1 miljoen. 
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- Een aantal aanvullende autonome ontwikkelingen die wettelijk zijn voorgeschreven blijken onontkoombaar 

of hebben in de eerste maanden van 2011 tot besluitvorming geleid (€ 0,04 miljoen); 

- Lagere kapitaallasten investeringen 2011 

In het kader van de begrotingsafronding hebben wij ook de stelpost investeringen geactualiseerd. Uit deze 

actualisatie blijkt een voordeel van € 0,43 miljoen. 

 

Na het doorvoeren van de bovenstaande actualisatie komt het begrotingssaldo 2011 uit op ca. € 2,3 miljoen 

nadelig: 

Begroting 2011 (na actualisatie) 
 

Begrotingsjaar 2011 2012 2013 2014 

     

Tekort conceptbegroting 2011 
(december 2010) 

-1.715.000 - 3.599.000 - 5.256.000 - 6.561.000

Actualisatie :      
exploitatie o.a. 
besluiten voormalige gemeenten,  
algemene uitkering, inflatie 
belastingen 

-950.000 -950.000 -950.000 -950.000 

     
autonome ontwikkelingen -37.000 -120.000 -120.000 -120.000 
     
stelposten 432.000 360.000 340.000 320.000 
Totaal actualisatie -550.000 -710.000 -730.000 -750.000

     

Begrotingstekort na actualisatie 
(afgerond) 

-2.270.000 -4.310.000 -6.000.000 -7.310.000

 
Naar aanleiding van het uit de 2e Financiële Verkenning gebleken begrotingstekort heeft de stuurgroep 

Herindeling een traject  gestart om maatregelen c.q. dekkingsmogelijkheden te inventariseren om tot een 

sluitende begroting te komen. Deze maatregelen zijn neergelegd in het rapport “Benut de schaalsprong” van 

november 2010. In dit rapport wordt een drietrapsraket voorgesteld voor het dekken van het meerjarig tekort, 

waarbij voor de begroting 2011 diverse financieel-technische maatregelen worden voorgesteld. Onderstaand 

worden deze mogelijkheden besproken, waarbij tevens wordt aangegeven in welke mate ze kunnen bijdragen  

Dekkingsmogelijkheden begrotingstekort  

 Aanpassen ramingen 

Eén van de mogelijkheden die het rapport “Benut de schaalsprong” aangeeft om het begrotingstekort terug te 

dringen, is het neerwaarts bijstellen van een aantal budgetten. Deze bijstelling is gebaseerd op verschillende 

financiële analyses waaronder een onderuitputtingsanalyse over de jaren 2008 en 2009.  

De in “Benut de schaalsprong” voorgestelde bijstellingen bedroegen in totaliteit € 375.000,--. Dit betrof met name 

het verlagen van de post onvoorzien en het verlagen van de rentelasten door het herfinancieren van de 

8 
 



leningenportefeuille. Een groot deel van de bijstellingen (€  260.000,--) is reeds bij het uitwerken van de begroting 

(na de 2e Verkenning) meegenomen dan wel door besluitvorming van de voormalige gemeenten structureel 

ingezet (€ 35.000,--). Daarmee is een bedrag van € 295.000,-- reeds in de begroting 2011 meegenomen. Per 

saldo kan er dus nog een verlaging van € 80.000  op de budgetten  plaatsvinden. Deze verlaging kan overigens, 

zonder verdere aanpassing van het beleid, structureel worden doorgevoerd ter dekking van het begrotingstekort 

2011 en verder.  

Harmonisatie financieel beleid Stichtse Vecht 

Het rapport bevat daarnaast twee besparingsmogelijkheden die te maken hebben met het harmoniseren van het 

financieel beleid. Dit betreft het toerekenen van rente aan reserves en de mogelijkheid tot balansverkorting (het 

afboeken van investeringen met maatschappelijk nut ten laste van reserves met het oog op het verlagen van het 

totaal aan kapitaallasten). Aangegeven wordt een deel van de algemene reserve aan te wenden voor het stoppen 

met rente bijschrijven aan reserves dan wel het verlagen van de jaarlijkse kapitaallasten door het afboeken van 

investeringen.  

In de beleidsnota’s “Reserves en voorzieningen” en “Waardering en afschrijving” komen de aspecten 

rentebijschrijving aan reserves respectievelijk het beleid met betrekking tot het afboeken van investeringen en de 

harmonisatie van afschrijvingstermijnen aan de orde. Deze nota’s worden in de  1e helft van 2011 aan de raad 

aangeboden. Om een afgewogen oordeel te kunnen geven over de financiële effecten die uit de in deze nota’s te 

maken beleidskeuzes voortvloeien, is tevens een actualisering van het risicomanagement nodig. Gelet hierop 

willen wij deze dekkingsmogelijkheid nu niet inzetten, maar betrekken bij de strategische heroverweging.  

Generieke korting   

In de 2e Verkenning wordt als dekkingsmaatregel gesproken over het generiek korten van alle daarvoor in 

aanmerking komende beheer- en exploitatiebudgetten (zoals de aankoop van goederen en diensten of 

onderhoudskosten). Dit betekent dat de organisatie-onderdelen een taakstelling krijgen om keuzes te maken in 

de omvang van uitvoer van diverse taken/activiteiten. De 2e Verkenning spreekt daarbij van het toepassen van 

een korting van 5% op de beheer- en exploitatiebudgetten. Gelet op de omvang van deze budgetten van circa 

 € 20 miljoen, betekent een korting van 5% een directe besparing van € 1 miljoen.  

 

Ook in “Benut de schaalsprong”  wordt deze maatregel als mogelijkheid aangegeven om het tekort te reduceren. 

In tegenstelling tot de 2e Verkenning stelt het rapport echter een lagere generieke korting voor op alle budgetten. 

Op een totaal van de lasten van Stichtse Vecht van circa € 105 miljoen levert een korting van 1% dan circa 

 € 1 miljoen op. Een dergelijke generieke korting is echter niet haalbaar.  

 

Een generieke korting heeft als voordeel dat alle budgetten verhoudingsgewijs gezien in dezelfde mate meedoen 

in de dekking van het geraamde tekort. Deze methode maakt echter geen onderscheid tussen ‘budgettair 

neutrale producten’ zoals afval en riool. Tevens wordt geen onderscheid gemaakt tussen op korte termijn wel of 

niet beïnvloedbare lasten. Om dit nadeel weg te nemen kan ervoor gekozen worden de korting alleen toe te 

passen op beïnvloedbare lasten. Door de uitzondering van bepaalde budgetten wordt het kortingspercentage 

hoger.  
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Als niet beïnvloedbaar worden dan aangemerkt de ‘budgettair neutrale producten’, de wettelijke taken en voor 

2011 de subsidies en de organisatiekosten. Uit onderzoek van de exploitatie 2011 van Stichtse Vecht blijkt dan 

circa € 22 mln. in aanmerking te komen voor een dergelijke korting. Indien we tevens uitgaan van een te behalen 

bijdrage aan het tekort van circa € 1,0 mln. dan zou het specifieke kortingspercentage uitkomen op 5%. 

Ten aanzien van de realisatie van de korting geldt overigens dat deze op het niveau van een programma 

taakstellend is. Een hogere realisatie dan de 5%-taakstelling op een bepaald budget mag binnen een zelfde 

programma worden ingezet ter compensatie van een lagere invulling op een ander budget. Dit, conform de 

spelregel, dat de lasten en baten door de raad op programmaniveau worden vastgesteld. 

Heroverweging investeringen c.q. tijdelijke investeringsstop 

Naast de bovengenoemde dekkingsmogelijkheden, kan verder overwogen worden om tijdelijk een 

investeringsstop in te voeren. In dat kader zou ervoor gekozen kunnen worden alle voor 2011 geplande 

investeringen niet uit te voeren. Het is ook mogelijk om bepaalde investeringen hierbij uit te zonderen. Op basis 

van de geplande investeringen voor 2011 is bezien in hoeverre investeringen uitgesteld kunnen worden en wat de 

daarmee samenhangende risico’s zijn c.q. of uitstel technisch verantwoord is. Daarbij is als uitgangspunt 

gehanteerd dat investeringen waar reeds een aanvang mee is gemaakt doorgang kunnen blijven vinden tenzij 

een splitsing mogelijk is (bijv. in het geval van samengestelde kredieten).   

Mochten in de loop van 2011 de hiermee te realiseren besparingen op een andere wijze kunnen worden ingevuld, 

dan kan overwogen worden een deel van deze (vervangings)investeringen 2011 als nog door te voeren. 

Voorgesteld wordt deze heroverweging van investeringen ook toe te passen op restantkredieten uit 2010 en 

eerdere jaren voor zover deze nog niet zijn opgestart. Het is mogelijk dat door de gemeentelijke herindeling 

bijvoorbeeld het offertetraject nog niet is gestart. Versobering of totale heroverweging van de investering behoort 

dan tot de mogelijkheden.  

Een eerste inventarisatie  naar mogelijke investeringen die een jaar uitgesteld zouden kunnen worden geeft als 

uitkomst dat daarmee een financiële ruimte van circa € 0,2 mln. voor 2011 gegenereerd zou kunnen worden. In 

de bijlagen is aangegeven welke investeringen het betreft.  

Onttrekking algemene reserve  

Indien de bovenstaande mogelijkheden onvoldoende dekking genereren om de begroting 2011 te laten sluiten, is 

een laatste dekkingsmogelijkheid het resterende deel te dekken middels een onttrekking uit de algemene reserve.  

Op dit moment worden de jaarrekeningen 2010 van de voormalige gemeenten opgesteld. Gelet op de onttrekking 

aan de algemene reserve ten behoeve van het sluitend krijgen van de begroting 2011 wordt voorgesteld ter 

compensatie de mogelijke positieve saldi van 2010 toe te voegen aan de algemene reserve. 

Belastingen en heffingen  

Voor een gedetailleerde beschrijving van de belastingen en heffingen wordt verwezen naar de paragraaf "Lokale 

heffingen" uit de Programmabegroting 2011. In het kader van de herindeling zijn reeds diverse tarieven 

geharmoniseerd. De ozb-tarieven 2011, waarbij in het kader van de harmonisatie budgettaire neutraliteit als 

uitgangspunt is gehanteerd, worden middels een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad aangeboden 
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Totaalbeeld 2011 en verder 

In het vorenstaande is ingegaan op de dekkingsproblematiek van de begroting 2011. Ook zijn diverse 

mogelijkheden aangegeven hoe met deze problematiek om te gaan. In onderstaande tabel is een samenvattend 

overzicht opgenomen. Zoals uit de tabel blijkt, kent Stichtse Vecht voor de periode 2011-2014 een dekkingstekort 

van ca. € 2,3 mln. in 2011 oplopend naar ca. € 7,3 mln. in 2014. Ten aanzien van de wijze van oplossen van deze 

tekorten maken wij onderscheid tussen dekkingsmaatregelen voor de korte termijn (2011) c.q. voor de lange 

termijn (2012-2014). Voor de korte termijn, het jaar 2011, betekent dit dat wij kiezen voor een combinatie van 

enerzijds een korting over de beïnvloedbare lasten (inclusief bijstelling van de kapitaallasten) met daarbij 

anderzijds een onttrekking uit de algemene reserve voor de restantproblematiek.  

Voor het oplossen van het begrotingstekort vanaf 2012 kiezen wij voor het in 2011 doorlopen van een strategisch 

heroverwegingsproces.  

 
Samengevat, stellen wij als dekkingsplan voor het begrotingstekort 2011 voor:  

1. een aantal budgetten neerwaarts bij te stellen op grond van een onderuitputtingsanalyse over de jaren 2008-

2009 (€ 0,08 miljoen); 

2. een korting van 5% toe te passen over de beïnvloedbare lasten (€ 1,08 miljoen); 

 Een hogere korting dan 5% achten wij, gelet op het in stand houden van de lopende uitvoering van beleid, 

producten en diensten, niet haalbaar; 

3. een aantal voor 2011 niet urgente investeringen (tijdelijk) uit te stellen (€ 0,2 miljoen.); 

4. een bedrag van € 0,9 miljoen  ten laste van de Algemene reserve te brengen. 
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Leeswijzer 
Indeling 

De begroting 2011 voldoet qua opbouw aan de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De gekozen programma’s  zijn op 30 juni 2010 door de 

Raadscommissie Fusie vastgesteld en op 8 november 2010 nogmaals bevestigd.. Basis voor de programma’s 

vormen de drie W-vragen uit het BBV:  

- wat willen we bereiken; 

- wat gaan we daarvoor doen; 

- wat mag het kosten. 

De opbouw van de programma’s 

In de programma’s  zijn, naast aanvullende informatie, de drie W-vragen verwerkt. De indeling  ziet er als volgt 
uit:  

• Beschrijving programma 
• Kader programma (wetgeving, beleid, ontwikkelingen, etc.) 
• Wat willen we bereiken? 
• Wat gaan we daarvoor doen? 
• Wat mag het kosten? 
• Effect- en prestatie-indicatoren 
• Meerjarig overzicht van de lasten en baten 
• Toelichting op de kosten. 

 
Toelichting opbouw programma’s: 

1. Algemene informatie programma 

Aan het begin van het programma is een blok met algemene informatie opgenomen, zoals de betreffende 

portefeuillehouder en de producten die onder het programma vallen.  

2. Output effectketen  

Dit is een schematisch overzicht van het programma onderverdeeld naar maatschappelijk effect en bijbehorende 

activiteiten.  

3. Omschrijving programma 

De algemene missie van het programma wordt hier benoemd. Het is een omschrijving van het doel waarop het 

programma is gericht. Het bespreekt wat het programma omvat, met voorbeelden van onderwerpen. Hier komen 

kort de ´going-concern-onderwerpen´ van het programma naar voren. Deze worden in de rest van het programma 

niet meer aangehaald, tenzij het een speciaal aandachtspunt of speciale doelstelling betreft.  

4. Kader programma  

Hier wordt aandacht besteed aan de context en de achtergrond van het programma. Waar staan we met het 

programma, wat zijn de actuele ontwikkelingen (lokaal, regionaal en landelijk) en welk beleid is op het terrein van 

het programma in voorbereiding. Eventueel de invloed van externe factoren op het programma. 
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In de programma’s  worden alleen de algemene regels en kaders benoemd. Vanuit de 

harmonisatiewerkzaamheden zullen in de loop van de tijd nieuwe regels en kaders worden toegevoegd.  

 

5. Wat willen we bereiken? (1e W-vraag) 

De hoofddoelstelling van het programma wordt hier beschreven. Het gaat hier om het algemeen maatschappelijk 

effect dat de gemeente wil bereiken voor de burgers. Eventueel kan dit opgesplitst worden in subdoelstellingen 

wanneer het niet in één hoofddoelstelling te ondervangen is vanwege de verscheidenheid van onderwerpen in het 

programma.  

6. Wat gaan we daarvoor doen? (2e W-vraag) 

Hier zijn de inspanningen en prestaties die worden ingezet om de maatschappelijke effecten te bereiken 

opgenomen. Het betreft de concrete beleidsresultaten die op dat jaar van toepassing zijn. Het reguliere beleid en 

taken worden hier niet benoemd. Het gaat hier om een puntsgewijze opsomming van te behalen prestaties met 

een korte toelichting.  De beschrijving van de activiteiten zullen technisch van aard zijn, daar bestuurlijke 

afstemming met het nieuwe bestuur zullen plaatsvinden.  

7. Effect- en prestatie-indicatoren 

In dit onderdeel worden de doelstellingen meetbaar gemaakt aan de hand van effect- en prestatie-indicatoren. 

Een effectindicator moet een oordeel geven over het maatschappelijk effect van het programma. Dit wordt alleen 

opgenomen wanneer het effect te onderzoeken is en ook echt iets zegt over de mate waarin het effect kan 

worden bereikt. Dus niet van teveel externe invloeden afhankelijk is. De prestatie-indicatoren hebben een directe 

relatie met de inspanningen van de organisatie en zijn een concrete weergave van de geleverde prestaties en 

activiteiten in aantallen, percentages of een rapportcijfer. 

Niet voor elke doelstelling is een indicator te formuleren. Gezocht moet worden naar niet te veel kernindicatoren 

die de lading van de doelstellingen dekken. In de loop van 2011 zal een start worden gemaakt met het 

verzamelen van deze effect- en prestatie-indicatoren. 

8. Wat mag het kosten? (3e W-vraag) 

Bij dit onderdeel wordt een overzicht van de meerjarenraming van het programma weergegeven. De toelichting 

zal in hoofdlijnen via de 2e verkenning lopen. Wanneer de nieuwe beheersbegroting is geanalyseerd en klaar is 

voor gebruik zullen de tabellen gevuld worden. Bij het nader uitwerken van de programmabegroting zal bij dit 

onderdeel worden toegelicht wat op hoofdlijnen de baten en de lasten zijn met de geraamde mutaties in de 

reserves. De kosten worden hier niet uitgesplitst op productniveau, wel wordt een onderscheid gemaakt in directe 

en indirecte lasten.   

Daarbij zal worden toegelicht wat de financiële veranderingen zijn geweest door: 

-  afwijkingen in het meerjarige  financiële plaatje   

- mutaties op de reserves en investeringen 

 

9.  Risico’s per programma  
Bij dit onderdeel worden de risico’s die financieel of imagotechnisch van invloed zijn op de uitvoering van het 

progamma opgenomen. Aan dit onderdeel moet nog nadere uitvoering worden gegeven. Dat betekent dat het nu 

nog niet is opgenomen, maar straks wel wordt opgenomen in de vast te stellen meerjarenbegroting 2011 – 2014.  
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De Programma´s en Paragrafen 
 
In de raadscommissie fusie van 30 juni 2010. zijn de volgende programma’s vastgesteld.  

Programma’s: 

1. Bestuur en dienstverlening (Raad, college, bestuurlijke samenwerking, burgerzaken) 
2. Veiligheid (Politie en brandweer) 
3. Beheren leefomgeving (Wegen, water, groen, spelen  en verkeer) 
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 
5. Cultuur, sport en recreatie 
6. Werk en inkomen 
7. Welzijn en zorg (WMO, jeugd en ouderen) 
8. Natuur en milieu 
9. Wonen en ondernemen (Ruimtelijke ordening, bouwgrondexploitaties, incl. economische zaken) 
*.     Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

*.) Geen echt programma. 

Programmabegroting en Programmaverantwoording 

De gekozen indeling en opzet van de programma´s is toegepast in deze programmabegroting, maar zal ook bij de 

tussentijdse bestuurlijke verantwoording in de vorm van bestuursrapportages en als eindverantwoording in de 

vorm van programmaverantwoording (jaarrekening) worden gehanteerd.  

Productenbegroting 

Gelet op de benodigde prioriteitsstelling is er voor gekozen voor 2011 alleen de programmabegroting op te 

stellen. De ontwikkeling van een productenbegroting zal, conform de vastgestelde planning, ten behoeve van de 

begroting 2012 worden gestart.  

Paragrafen 

Ten aanzien van de paragrafen is ervoor gekozen om alleen de verplichte paragrafen op te nemen. Ook bij de 

paragrafen is uitgegaan van het bestaande beleid. Bij de inrichting van de paragrafen is gebruik gemaakt van de 

huidige paragrafen. 

Vervolg proces totstandkoming programmabegroting 2011-2014 

Bij het inrichten van de Planning en Controlcyclus van de gemeente Stichtse Vecht is ervoor gekozen om een 

splitsing te maken tussen het beleidsmatige deel van de begroting en het meer beheersmatige deel. Het 

beheersmatige deel heeft betrekking op de financiële samenvoeging van de afzonderlijke begrotingen, inclusief 

verwachte ontwikkelingen op macroniveau. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de 2e Financiële verkenning plus 

het opstarten van de Heroverwegingsoperatie. Voor het beleidsmatige deel zijn per programma, de programma-

effecten en bijbehorende activiteiten van de afzonderlijke gemeenten samengevoegd. Ditzelfde is van toepassing 

op de verplichte paragrafen. Bij de Heroverwegingsoperatie moet worden gedacht aan de volgende stappen: 

• Stap 1: lucht uit de begroting halen 

• Stap 2: efficiency mogelijkheden inzetten 

• Stap 3: Strategische heroriëntatie op taken 

Dit  proces is van invloed zijn op de uitkomsten van de begroting 2011 en op de meerjarenbegroting 2012. 
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Programma 1. Bestuur & dienstverlening 
  

Portefeuillehouder   Burgemeester M. van ’t Veld, wethouder Pieter de Groene  
Producten Burgerlijke stand, behandelen meldingen woon- en leefomgeving en uitkeringen externe 

dienstverlening, documentverstrekking, externe communicatie en informatie,  bestuurlijke 
samenwerking , gemeentelijke basisadministratie , raad, college,  

Korte omschrijving Het programma  omvat de externe en interne dienstverlening van de gemeentelijke 
organisatie en de ondersteuning van het bestuur  

  
 
 OUTPUT-EFFECT KETEN 

Programma  1
Bestuur & dienstverlening

Burgers  en bedrijven zijn 
tevreden over de 

dienstverlening en het 
bestuur

1. Implementatie kernwaarden 
dienstverlening

2. Digitale dienstverlening 
uitbreiden 

3. Opzetten Telefonisch 
Informatie Centrum / 
doorontwikkelen KCC

4. Implementeren DMS 
(document 

managementsysteem) 

5. Vergroten betrokkenheid en 
transparantie

6. Nieuw bestuur en 
griffiefunctie

 

 

 

19 
 



1.1 Omschrijving programma       
Dienstverlening gaat over de contacten die de gemeente heeft met individuele burgers, bedrijven en organisaties. 

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

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

raakt daarmee de gehele gemeentelijke organisatie. Als eerste aanzet hiertoe is er een Dienstverleningsconcept 

opgesteld. 

  

De gemeente Stichtse Vecht is een gemeente van 63.000 inwoners. Daarmee zijn we qua grootte de derde 

gemeente van de provincie Utrecht. Dat schept verplichtingen. De burger als inwoner heeft recht op kwalitatief 

goede en moderne dienstverlening. We willen een gemeente zijn met een moderne dienstverlening. Onder 

dienstverlening verstaan we alle contacten tussen de gemeente en de inwoners, bedrijven en instellingen die een 

concreet product opleveren. Dat product kan bijvoorbeeld een paspoort of een uittreksel zijn, maar ook het geven 

van informatie, het aannemen van een melding over een overhangende tak, het beantwoorden van een 

bewonersbrief of het verstrekken van een subsidie. Dienstverlening is dus niet alleen wat er aan de loketten 

gebeurt, maar een opvatting over hoe de gemeente en haar medewerkers willen omgaan met haar klanten.  

 

De gemeente neemt deel aan vele samenwerkingsverbanden. Hierin levert de gemeente een bijdrage aan de 

regionale opgaven en behartigt effectief de belangen van de gemeente,  zowel inhoudelijk 

als financieel.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 
 

Overheid heeft Antwoord© 

 In Overheid heeft Antwoord© is beschreven dat gemeenten in 2015 het eerste aanspreekpunt moeten zijn voor 

alle vragen van burgers en instellingen aan de overheid. Alle vragen komen via de verschillende kanalen van 

dienstverlening (post, fysiek, telefonisch, digitaal) binnen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente. Dat is 

een forse ambitie, waar ook de gemeente Stichtse Vecht voor wil gaan. Burgers en ondernemers stellen immers 

steeds hogere eisen aan de gemeentelijke dienstverlening.  

 

De dienstverlening van de gemeente Stichtse Vecht kent 5 kernwaarden. Deze kernwaarden zijn vastgelegd in de 

Notitie dienstverlening en zijn gebaseerd op de ‘5 beloften aan de burger’ die de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruikt  in haar 

checklist Dienstverlening: 

1. Onze dienstverlening is mensgericht 

• De vraag van de burger staat centraal 

• Klanten worden vriendelijk en professioneel geholpen 

• Uitgangspunt is wederzijds vertrouwen tussen burger en overheid. 

 

2. Klanten kunnen rekenen op professionele en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening 

• Onze medewerkers zijn kundig en klantvriendelijk 

• De producten die we verstrekken zijn van goede kwaliteit omdat we met onze klanten meedenken 

• We bieden gelijke professionaliteit en kwaliteit op elk dienstverleningskanaal en op elk contactmoment. 
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3. Klanten kunnen hun zaken snel en zeker regelen 

• We zijn goed bereikbaar 

• Zoveel mogelijk producten en aanvragen kunnen online worden afgehandeld 

• Waar dit mogelijk is handelen wij een (aan)vraag direct af  

• We maken gebruik van communicatiekanalen die aansluiten bij de behoeften van de burgers. 

 

4. We maken het de klant  zo eenvoudig mogelijk 

• We schrijven en praten in begrijpelijke taal 

• Onnodige regels worden geschrapt (vermindering regeldruk) 

• Bekende gegevens vragen we niet nog eens op. Het gebruik van basisregistraties is standaard 

• We werken met vaste contactpersonen en we houden regie op het klantcontact  

• We werken optimaal samen met partners in de uitvoeringsketen (binnen en buiten de gemeente), zodat 

de klant niet meer bij de verkeerde deur aanklopt. We zorgen voor goede overdracht van informatie en 

nemen de regie in de samenwerking indien nodig. 

 

5. We zijn transparant en aanspreekbaar 

• Afspraak is afspraak. Afspraken over de kwaliteit en snelheid van dienstverlening (servicenormen) 

worden vastgelegd in een kwaliteitshandvest.  Deze afspraken zijn bekend bij de klant.  In 2011 zal een 

basiszet aan servicenormen worden opgesteld, die in de komende jaren verder wordt uitgebreid. 

• We handelen binnen de gestelde termijnen en de klant kan daar van op aan 

• Onze procedures zijn helder en we communiceren duidelijk met de burger hoe het staat met zijn 

(aan)vraag 

• We staan open voor kritiek en verbeteringen die onze klanten graag zien 

• We houden regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken en nemen de resultaten serieus om onze 

dienstverlening blijvend te optimaliseren. 

Bij het realiseren van deze kernwaarden sluiten we zoveel mogelijk aan bij het Nationale Uitvoerings Programma 

(NUP).  Het NUP is een prioriteitenprogramma, waarin afspraken zijn gemaakt tussen gemeenten, provincies, 

waterschappen en het Rijk. Het NUP brengt focus, samenhang en structuur aan in de verbetering van de e-

dienstverlening aan de burgers en bedrijven. Het doel is dat overheden informatie snel en vlekkeloos kunnen 

uitwisselen, zodat de dienstverlening aan de burgers beter wordt. Daarvoor is een solide infrastructuur nodig. 

Voorbeelden van projecten die vallen onder het NUP zijn: invoering basisregistraties, invoering Omgevingsloket, 

Antwoord voor bedrijven, webrichtlijnen, mijnoverheid.nl (persoonlijke internetpagina voor alle inwoners), 

burgerservicenummer en digiD, digitaal klantdossier Werk en Inkomen, Regelhulp en digitalisering WMO. 

Een aantal van de projecten van het NUP zijn al ingevoerd, een aantal nog niet. In 2011 zal het ambitieniveau 

voor de langere termijn bepaald worden en zal een uitvoeringsprogramma worden uitgewerkt. 

Kaderstellende beleidsnota’s 

• Programma ‘Overheid heeft antwoord’;  

• Nationaal Uitvoeringsprogramma  Dienstverlening en E- overheid  2008-2011 (NUP) 

• Dienstverleningsconcept gemeente Stichtse Vecht: dienstverlening op weg naar 2015. 
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1.2  Wat willen we bereiken?  
Wij willen dat de burgers en ondernemers tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente; daarom zetten 

wij in op een klant- en servicegerichte dienstverlening. Daarnaast willen we dat Stichtse Vecht een aantrekkelijke 

gemeente voor inwoners en ondernemers is, met voldoende werkgelegenheid, bedrijvigheid en levendigheid. De 

burger staat centaal. Transparantie en betrokkenheid zijn daarbij belangrijk. Het programma omvat de interne en 

externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en de griffie. 

1.3  Wat gaan we daarvoor doen? 
1. Implementatie kernwaarden dienstverlening 

In relatie tot visiedocument Stichtse Vecht  uitvoering geven aan het implementeren van de kernwaarden 

betrokkenheid, aanspreekbaarheid, kwaliteit en klantgerichtheid van de gehele organisatie.   

2. Digitale dienstverlening uitbreiden 

Met behulp van zogenaamde ‘e-formulieren’ en DigiD-toepassing kunnen in 2011 de eerste producten digitaal 

worden aangevraagd. Te denken valt aan uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie en 

binnengemeentelijke verhuizingen. De producten zullen waar mogelijk direct digitaal betaald kunnen worden. 

Hierdoor is een snelle afhandeling mogelijk. Zo kan de inwoner onder andere een uittreksel digitaal aanvragen, 

een verhuizing doorgeven, een melding over de woonomgeving doorgeven, een huwelijk online boeken, etc.  

Opzetten Telefonisch Informatie Centrum 

Uiteindelijk streven we naar een afhandelingpercentage van 80% van de klantvragen in één keer. In 2011 zal een 

start worden gemaakt met het opzetten van een Telefonisch Informatie Centrum (TIC), als onderdeel van het 

KCC. Vervolgens zal dan verdere doorontwikkeling naar een volwaardige KCC fasegewijs plaatsvinden.  

Invoering DMS 

Door de invoering van een Document Management Systeem kunnen processen gedigitaliseerd worden, waardoor 

een digitaal dossier wordt gevormd. Dit komt een snelle en volledige dienstverlening aan de burger ten goede. In 

2011 worden de eerste stappen op dit gebied gezet. 

Alle aanvragen, telefoontjes, brieven etc.  worden digitaal verwerkt, van het eerste tot het laatste contact. 

Hierdoor wordt het mogelijk om snel de relevante informatie op te vragen. Dit komt een snelle en volledige 

dienstverlening aan de burger ten goede en het is een voorwaarde voor een goed functionerend Klant Contact 

Centrum. De front-office medewerkers kunnen met behulp van het DMS snel vragen beantwoorden, zonder dat 

doorgeschakeld hoeft te worden. De gegevens uit het DMS kunnen in de toekomst ook beschikbaar worden 

gesteld voor de inwoner om zijn eigen digitale overheidsdossier in te kijken. 

Vergroten betrokkenheid en transparantie 

Waar mogelijk  worden burgers betrokken bij hun directe leefomgeving en worden beleidsontwikkelingen en 

projecten interactief aangepakt. Via de website, maar ook  via de gemeentepagina, nieuwsbrieven, 

bewonersbrieven en pers blijven wij onze inwoners informeren over voor hen van belang zijnde zaken en, net zo 

belangrijk, over de achtergronden van de besluitvorming.  De website wordt doorontwikkeld om de burger beter te 

kunnen informeren.  
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Nieuw bestuur en griffiefunctie 

Er wordt invulling geven aan verdere dualisering van het bestuur en ook aan de positionering van de griffiefunctie. 

De politiek moet zichtbaar zijn voor haar inwoners.  

Kengetallen en prestatie-indicatoren E/
P 

Bron Nulmeting 2011 2012 2013 2014 

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

P Quality 
Support  60% 65% 70% 80% 

% digitale meldingen leefomgeving van 
bewoners P Meting  30%    

Score in landelijke monitor 
AdviesOverheid.nl (ranking van alle 
Nederlandse gemeenten)  

E Landelijke 
monitor In 2011     

Aantal aanvragen digitale producten P Meting  1500    

Aantal online afspraken P Meting  1750    

 

1.4 Wat mag het kosten?  
Omschrijving bedragen x € 1.000 2011           2012           2013          2014 
Lasten      
Interne doorbelastingen  1.035 1.035 1.035 1.035 

Overige lasten  7.670 7.614 7.690 7.689 

Nieuw beleid      

Totaal lasten  8.705 8.649 8.725 8.724 
      

Baten  1.164 1.224 1.202 1.201 

Nieuw beleid      

Totaal baten  1.164 1.224 1.202 1.201 
       

Resultaat voor bestemming  7.541 7.425 7.523 7.523 

Mutaties reserves      

Toevoeging aan reserves      

Onttrekking uit reserves      

       

Resultaat na bestemming  7.541 7.425 7.523 7.523 

LASTEN 
Omdat in 2012 geen verkiezingen worden gehouden is er geen raming opgenomen.  
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Programma 2. Veiligheid 
  

Portefeuillehouder   Burgermeester M. van ‘t Veld  

Producten Crisisbeheersing, sociale veiligheid, brandweer, APV handhaving. 
 

Korte omschrijving Het programma  heeft betrekking op veiligheid in de brede zin van het woord en omvat 
sociaal veiligheidsbeleid, brandweerzorg, APV handhaving en crisisbeheersing. 

  
 
OUTPUT-EFFECT KETEN 

Programma  2
Veiligheid

De (sociale) veiligheid 
in onze wijken en 

kernen is verbeterd, de 
criminaliteit  daalt  en 
het   gevoel  van het 

veiligheid stijgt

1. Regionale samenwerking

2. Veiligheidsregio

3. Crisisbeheersing

4. Inwoners informeren over 
veiligheidsinspanning en 

gemeente, politie en andere 
partners

5. Uitvoeren veiligheidsbeleid 
en -monitor

 

25 
 



2.1 Omschrijving programma  
Het programma Veiligheid omvat de zaken die gericht zijn op de crisisbeheersing en openbare orde en (sociale) 

veiligheid. De gemeente voert de regie op het gebied van lokale veiligheid en hiertoe stelt zij iedere vier jaar een 

integraal veiligheidsplan op. Daarnaast conformeren wij ons aan de regionale veiligheidsstrategie. Politie en 

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

• Overlast 

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

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

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

veiligheidsbeleid.   

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING      

- Regionale evaluatie van het Veiligheidshuis; 

- Regionale evaluatie Bureau Regionale Veiligheidsstrategie; 

- Wet op de Veiligheidsregio’s en het bijbehorende besluit veiligheidsregio’s; 

- Regionaal versterkingsplan gemeentelijke kolom (crisisbeheersing).       

Kaderstellende beleidsnota’s 

• Regionale Veiligheidsstrategie 2008 – 2011 

• Beleidsnota’s welke onder de Integrale Veiligheidsplannen vallen 

 

2.2 Wat willen we bereiken?  
We willen de (sociale) veiligheid en leefbaarheid in onze wijken en kernen verbeteren. Hiervoor zetten wij in op 

een daling van de criminaliteit en een verhoging van het veiligheidsgevoel. Uitgangspunt hierbij is een goede 

balans tussen preventie waar mogelijk en handhaving waar nodig. Leidend hierbij is de dialoog met inwoners en 

andere veiligheidspartners om onveiligheid probleemgericht aan te pakken.  

Op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing willen we een adequaat niveau van 

zorg, gericht op het voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crises, het bieden van hulpverlening en het 

stabiliseren van de situatie bij milieu-incidenten. 

Omschrijving effect indicator E/P Bron Nulmeting 2011 2012 2013 2014
Veiligheidscijfer % dat zich veilig 
voelt in de gemeente Stichtse 
Vecht 

E Veiligheids
monitor 

 Nulmeting    

Criminaliteitscijfer in de gemeente 
Stichtse Vecht 

E Politie   Nulmeting    
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2.3 Wat gaan we daarvoor doen? 
1. Regionale samenwerking op het gebied van (sociale) veiligheid 

Omdat de kernpartners op het gebied van (sociale) veiligheid, de politie en het OM, regionaal georganiseerd zijn, 

wordt ook op regionaal niveau aan planvorming gedaan. Het bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS), 

gevormd door gemeenten, politie en OM, werkt hard om de afstemming te optimaliseren tussen deze plannen, 

landelijk beleid en lokale prioriteiten. Vanaf 2010 zijn vrijwel alle Utrechtse gemeenten aangesloten bij deze 

samenwerkingsvorm, wat de aanpak van lokale, overeenkomstige veiligheidsknelpunten (onderdeel van het 

Integraal Veiligheidsplan) moet vergemakkelijken. In 2011 zal gebruik gemaakt worden van een gezamenlijk 

regionaal jaarplan 2011. Regionale bestuurlijke en ambtelijke conferenties liggen hieraan ten grondslag. In 2011 

wordt er geëvalueerd en bepalen gemeenten, politie en OM of zij willen doorgaan met deze invulling van 

regionale samenwerking. Ook de samenwerking in het Veiligheidshuis wordt in 2011 geëvalueerd 

2. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

Met ingang van 1 november 2010 is de regionalisering van de brandweer tot stand gekomen. In de 

dienstverleningsovereenkomst is de praktische uitvoering geregeld.  

3. Crisisbeheersing 

In de Wet op de Veiligheidsregio’s worden kwaliteits- en prestatie-eisen gesteld voor  de regionale organisatie 

van rampen- en crisisbeheersing en het personeel. Wat betreft de planvorming en operationele organisatie, geldt 

het regionaal crisisplan, dat in de plaats komt van de gemeentelijke crisisbeheersingsplannen, als uitgangspunt. 

In de VRU is in 2009 een regionaal crisisplan vastgesteld en een nieuwe GRIP-procedure, die voldoen aan de 

wettelijke eisen. In 2011 zal de Wet op de Veiligheidsregio’s verder worden geoperationaliseerd, in termen van 

invulling van de relevante sleutelfuncties en het garanderen van de beschikbaarheid, overeenkomstig de 

landelijke eisen. 

Voorts zal de operationele informatievoorziening ten tijde van een ramp of crisis verbeterd worden. Omdat 

verdere professionalisering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing van belang is, gaat er veel aandacht uit 

naar opleiding, training en oefening (OTO), de verdergaande regionale krachtenbundeling van de gemeentelijke 

processen rond bevolkingszorg en het gemeentelijke meetinstrument voor het basiszorgniveau. 

4. Inwoners informeren over veiligheidsinspanningen gemeente, politie en andere partners en hen aangeven wat 

zij zelf kunnen doen.  

Burgernet stimuleert bijvoorbeeld inwoners actief bij te dragen aan de 

veiligheid in hun directe woon- en leefomgeving. Preventiecampagnes 

richten zich zowel op de repressieve maatregelen,  maar ook de 

bewustwording en tips aan inwoners spelen een belangrijke rol. Als 

gemeente presenteren wij onze risico’s op de risicokaart die onder regie 

van de provincie tot stand gekomen is. De risicokaart is te vinden op 

www.risicokaart.nl. Deze kaart zal in 2011 actueel gehouden worden. 

Ook zullen wij de landelijke voorlichtingscampagne voor  rampen en andere noodsituaties weer actief 

ondersteunen.  
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5. Opstellen Integraal veiligheidsplan en uitvoeren veiligheidsmonitor 

In 2011 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld en ook wordt de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. In de 

tussentijd zal, binnen de kaders van het beleid, uitvoering worden gegeven aan het lopende Integraal 

Veiligheidsbeleid. 

2.4 Wat mag het kosten?  
Omschrijving bedragen x € 1.000     2011           2012          2013           2014 
Lasten      
Interne doorbelastingen  2.176 2.176 2.176 2.176 

Overige lasten  5.049 5.134 5.171 5.163 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 7.225 7.310 7.347 7.339 
      

Baten  48 49 49 49 

Nieuw beleid      

Totaal baten 48 49 49 49 
       

Resultaat voor bestemming  7.177 7.261 7.298 7.290 

Mutaties reserves      
Toevoeging aan reserves      

Onttrekking uit reserves  27 26 26 25 

       

Resultaat na bestemming 7.150 7.235 7.272 7.265 

LASTEN 

De stijging van de lasten in 2012 heeft betrekking op de bijdrage aan de VRU. In 2011 is  de toerekening van de 

lasten op dit onderdeel nog onvolledig. Verder is sprake van een mutatie in het budget voor het cameratoezicht 

(afname kapitaallasten van investeringen). 
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Programma 3. Beheren leefomgeving 
 

  
Portefeuillehouder   Wethouders  Pieter  de Groene,  Piet Ploeg,  Jaap  Verkroost en Klaas  Wiersema  

Producten Wegen, kunstwerken, verkeer, vervoer, groen, spelen, openbare verlichting, verkeersvisie 

Breukelen. 

Korte omschrijving Het programma  moet leiden tot een burger die tevreden is met en betrokken is bij de 

kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving. Dit bereiken we door o.a. 

het planmatig onderhoud  van wegen, groen, e.d., de recreatieve voorzieningen, het wijk - 

en kerngericht werken en de belangenbehartiging van de wijkbewoners. 

  
 
 OUTPUT-EFFECT KETEN 

 

Programma  3 
Beheren leefomgeving

Burgers zijn tevreden 
over de kwaliteit van de 
sociale en fysieke 
leefomgeving en daarbij 
betrokken

1. Vormgeven van wijk- en kerngericht 
werken

2. Bevorderen verkeersveiligheid

3. Bevorderen openbaar vervoer gebruik

4. Realiseren energiezuinige openbare 
verlichting

5. Harmonisatie van beheerplannen
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3.1 Omschrijving programma 
Het programma Beheren leefomgeving omvat het planmatig onderhoud wegen, het dagelijks onderhoud wegen, 

de kunstwerken, de openbare verlichting, verkeer en vervoer, groen, de recreatieve voorzieningen, het wijk- en 

kerngericht werken en de belangenbehartiging van de wijkbewoners. We willen ook bereiken dat de bewoners 

zelf meer betrokken worden bij de eigen leefomgeving. 

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

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

wijkcommissies wordt gestimuleerd.  

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

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

moeten veilig en goed onderhouden zijn.  

Fietsgebruik wordt gestimuleerd  voor met name de jonge fietsers, door veilige fiets- en schoolroutes en het 

uitbreiden van fietsparkeermogelijkheden. Het fietsverkeer krijgt volop aandacht. Het staande verkeersbeleid gaat 

uit van een verschuiving  van auto- naar fietsgericht. We willen het fietsgebruik stimuleren en de 

verkeersveiligheid voor met name de jongere fietsers vergroten. Daarom wordt er aandacht besteed aan het 

terugdringen van het sluipverkeer en aan veilige fiets- en schoolroutes. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

Subsidie: Voortdurend wordt aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor subsidiëring van verkeersprojecten 

vanuit het Bestuur Regio Utrecht;  Aanscherpen attractiebeleid. Pakketstudie  voor het behoud van de 

bereikbaarheid rond Utrecht wordt door Rijkswaterstaat, de Provincie en het BRU onderzoek uitgevoerd naar de 

oplossingen. De gemeente participeert in diverse onderzoekscommissies.  

Kaderstellende beleidsnota’s 

• De beheerplannen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 

• Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)  

• Convenanten  Wijkcommissies  Breukelen en Maarssen 

• Convenant  Wijkcommissies  

• Groenbeleid   

3.2 Wat willen we bereiken?  
We streven naar het op peil houden en verder verbeteren van de leefbaarheid van onze wijken en kernen. We 

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

woonomgeving aantrekkelijk vinden.  
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3.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Vormgeven van  wijk- en kerngericht werken 

Conform de uitgangspunten opgenomen in het visiedocument gemeente Stichtse Vecht zal in 2011 gestart 

worden met de vorming van wijk- en kerngericht werken.  

De volgende activiteiten zijn daarbij te onderscheiden: 

- innovatieve aanpak gebiedsgericht werken ontwikkelen 

- participatiebeleid ontwikkelen 

- wijkvisies en wijkuitvoeringsprogramma’s ontwikkelen 

2.  Bevorderen verkeersveiligheid 

De gemeente Stichtse Vecht zal in 2011 ook de verkeersveiligheid bevorderen. Te denken valt aan de projecten;  

te realiseren  fietsbrug A2, realisatie  veilige schoolzones en onderzoek 30 km zones. 

3. Openbaar vervoer gebruik bevorderen 

Om de kwaliteit van openbaar vervoer te borgen vindt jaarlijks overleg plaats met de 

vervoersorganisaties. Zaken als ritfrequenties, uitbreiden of wijzigen van verbindingen 

en aanvullend vervoer komen daarbij standaard aan de orde. 

De punten 2. en 3. moeten houden direct  verband met elkaar, vormen een geheel .  

4. Realiseren energie zuinige openbare verlichting 

Energiezuinige openbare verlichting realiseren. Ook zal onderzoek worden gedaan naar andere vormen van 

Openbare Verlichtingscontracten. 

5.Integreren van gegevens bestanden van voormalige gemeenten tot beheerplannen voor Stichtse Vecht 

Ook zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid van integrale gebiedsgerichte beheerplannen. 

 

Kengetallen en prestatie-indicatoren E/
P 

Bron Nulmeting 2011 2012 2013 2014 

innovatieve aanpak gebiedsgericht werken 
ontwikkelen 
Participatiebeleid 

Wijkvisies en uitvoeringsprogramma’s 

M
in
i

m
a
al 

 6 van de 12 
kernen 

hebben een 
wijkvisie/dorps

visie 

Aanpak 
is klaar 

   

Verkeersveiligheid P       
Bevorderen OV gebruik P       
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3.4 Wat mag het kosten?  
Omschrijving bedragen x € 1.000      2011           2012           2013          2014 
Lasten      
Interne doorbelastingen  6.339 6.339 6.339 6.339 

Overige lasten  12.000 11.888 11.980 11.978 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 18.339 18.227 18.319 18.317 
      

Baten  706 350 350 350 

Nieuw beleid      

Totaal baten 706 350 350 350 
       

Resultaat voor bestemming  17.633 17.877 17.969 17.967 

Mutaties reserves      
Toevoeging aan reserves      
Onttrekking uit reserves  40 39 38 37 

       

Resultaat na bestemming 17.593 17.838 17.931 17.930 

LASTEN 

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties in de storting in de voorziening  groot onderhoud 

wegen, die het gevolg zijn van het planmatig onderhoud van de wegen. 

BATEN 

In 2011 is sprake van een incidentele bijdrage van de BRU ad  € 356.000.  De bijdrage komt  in 2012 niet meer  

voor. 
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Programma 4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 
  

Portefeuillehouder   Wethouders  Pieter de Groene en Jaap Verkroost   
Producten Onderwijs, kinderopvang en jeugd (opgroeien en opvoeden) 

 
Korte omschrijving Het programma  heeft betrekking op de bestuurlijke taken voor het onderwijs en 

activiteiten die gericht zijn op alle aspecten van jeugdbeleid– van participatie tot 
onderwijs, van opvang tot gezondheid en preventie, van ontwikkeling tot werk ter 
bevordering van deelname aan het maatschappelijke verkeer.  

  
 
OUTPUT-EFFECT KETEN 

 

 

Programma  4
Onderwijs, sport en recreatie

Jongeren  kunnen gelukkig 
en gezond leven en zich 
tot sociaal en economisch 
zelfstandige volwassenen 
ontwikkelen

1.Volwassenenonderwijs

2. Voeren van een lokaal 
onderwijsbeleid

3. Onderwijshuisvesting

4. Handhaving  kwaliteit 
kinderopvang

5. Bundeling  van krachten

6. Centrum Jeugd en Gezin

33 
 



4.1 Omschrijving programma 

Het programma onderwijs, kinderopvang en jeugd omvat een integrale benadering van jeugdbeleid. Alle aspecten 

– van participatie tot onderwijs, van opvang tot gezondheid en preventie, van ontwikkeling tot werk – zijn dan ook 

beleidsmatig ondergebracht in één programma. Integraal jeugdbeleid gaat over jongeren van 0 tot 27 jaar.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

- Aanpak jeugdwerkloosheid op grond van wettelijke verplichting tot onderwijs, scholing of werk tot 27 jaar 

(Wet Investeren in Jongeren) 

- Harmonisatie peuterspeelzalen – kinderopvang met de invoering van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door 

kwaliteit en educatie) 

- Participatiebudget: de budgetten van de Wet Inburgering, de Wet Werk en Bijstand en de Wet educatie en 

beroepsonderwijs zijn samengevoegd om het creëren van participatiemogelijkheden van mensen te 

vergroten. 

- Toenemend drugsgebruik onder jongeren (onderzoek GGD, Midden Nederland)  

Kaderstellende beleidsnota’s 

- Kadernota Integraal Jeugdbeleid 2008 – 2011  

- Kadernota Lokaal onderwijsbeleid 2008 – 2011 

- Onderwijsachterstandenbeleid  

- Lokaal gezondheidsbeleid 2008 – 2011 

- Prestatieplan Zorg & Welzijn 2008 – 2011  

- Jaarplan RMC  

4.2 Wat willen we bereiken?  
We willen jongeren van 0 – 27 jaar een optimale ontwikkelingskans bieden, zowel thuis als op school. Hierbij zien 

we toe op de plicht van jongeren tot het volgen van onderwijs. We willen de drempels die jongeren tegen komen 

zo vroeg mogelijk wegwerken. Bovendien willen we goede voorzieningen op de leefgebieden (te weten: 

speelterreinen, ontmoetingsplaatsen, binnen- en buitensport georganiseerd en ongeorganiseerd, onderwijs, 

kinderopvang, cultuur, wonen c.q. huisvesting) van jeugd en jongeren en een goede verbinding tussen deze 

voorzieningen, zodat jongeren hun talenten optimaal kunnen ontplooien en actief kunnen deelnemen aan 

beleidsvoorbereiding, -vorming, en –uitvoering om te participeren in de samenleving.  

Uiteindelijk is het doel om gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren en volwassenen in de gemeente  te 

bereiken met een breed scholingsaanbod – van de peuterspeelzaal tot en met de volwasseneneducatie – dat 

zoveel als mogelijk aansluit bij de vraag van de inwoners. 

Indicatoren zijn nog niet te benoemen. In separate evaluaties van verschillende uitvoerders zal worden 

gerapporteerd over de prestaties op basis van specifiek vooraf geformuleerde prestatie-indicatoren.  
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4.3 Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Volwassenenonderwijs 

De gemeente ontvangt binnen het participatiebudget een bijdrage voor bekostiging van onderwijs aan 

volwassenen. De gemeente sluist dit geld door naar het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). In 2011 wordt   

bekeken of vanuit het participatiebudget de gelden structureel effectiever ingezet kunnen worden.  

2. Voeren van een lokaal onderwijsbeleid 

De belangrijkste onderdelen van het lokaal onderwijsbeleid zijn: 

Brede schoolbeleid, de aansluiting op het Centrum voor Jeugd en 

Gezin, voor- en vroegschoolse educatie (VVE), maatschappelijke 

stages, het faciliteren op basisscholen van het project ‘Doe Effe 

Normaal’ en medebekostiging van schoolbegeleidingsactiviteiten. 

3. Onderwijshuisvesting 

Een aantal projecten om de huisvesting van het onderwijs op kwalitatief en kwantitatief gebied op niveau te 

brengen is reeds in gang gezet en zal in 2011 verder worden uitgevoerd. Het is voor de gemeente Stichtse Vecht 

van groot belang in samenwerking met de schoolbesturen in beeld te krijgen welke investeringen in de 

onderwijshuisvesting op (middel)lange termijn noodzakelijk zijn. Wij streven naar multifunctioneel ruimtegebruik. 

4. Handhaving kwaliteit kinderopvang 

Het gemeentelijk handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang is door gewijzigde wetgeving aan vernieuwing toe. De 

kwaliteit  van de kinderopvangorganisaties wordt op basis van het handhavingsbeleid gecontroleerd door de 

GGD. Ook op gastouders wordt sinds 2011 toezicht gehouden.  

5. Bundeling van krachten 

In samenspraak met  de basisscholen, het peuterspeelzaalwerk, het consultatiebureau en de kinderdagverblijven 

wordt de Wet OKE geïmplementeerd, met als doel 100% bereik van de doelgroep kinderen met een kwalitatief 

programma voor voorschoolse educatie.  

6. Centrum Jeugd en Gezin 

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is inmiddels gerealiseerd. Het betreft een laagdrempelig inlooppunt waar 

ouders, kinderen en jongeren met alle vragen rondom opgroeien en opvoeden terecht kunnen. Ook is het CJG 

een expertisecentrum voor professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij opvoeding en opgroeien. Eén van 

de uitgangspunten is dat het CJG de samenwerking tussen de bestaande voorzieningen optimaliseert en aansluit 

bij de bestaande voorzieningen. Er komt geen nieuwe tussenlaag. Van het Rijk ontvangen wij een brede 

doeluitkering. In provinciaal verband werken we aan de invoering van Digitaal Dossier JeugdGezondheidsZorg 

(DDJGZ) en de Verwijsindex Risicojongeren.  
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4.4 Wat mag het kosten?  
Omschrijving bedragen x € 1.000 2011            2012           2013           2014 
Lasten      
Interne doorbelastingen  1.350 1.350 1.350 1.350 

Overige lasten  9.015 8.769 8.733 8.660 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 10.365 10.119 10.083 10.010 
      

Baten  2.050 2.050 2.050 2.050 

Nieuw beleid      

Totaal baten 2.050 2.050 2.050 2.050 
       

Resultaat voor bestemming  8.315 8.069 8.033 7.960 

Mutaties reserves      
Toevoeging aan reserves  23 23 23 23 

Onttrekking uit reserves  493 398 395 540 

       

Resultaat na bestemming 7.845 7.694 7.661 7.443 

LASTEN 

De lagere lasten in 2012  worden veroorzaakt door:  de huisvesting van het openbaar- en bijzonder 

basisonderwijs (afname van de kapitaallasten), de bruidschat  voor  de ondersteuning van het bestuur van het 

openbaar basisonderwijs  loopt per 1 jan 2012 af, de daling van de investering in het onderwijsleerpakket  

openbaar basisonderwijs in 2011, de huisvesting  van  De Rientjes  Mavo (bijzonder voortgezet onderwijs) is 

éénmalig  gedekt in 2011.    

ONTTREKKING UIT RESERVES 

In  2011 is de huur van de noodlokalen voor de Rientjes Mavo aan de reserve onderwijshuisvesting onttrokken en 

in 2012 is dat niet meer het geval. Het betreft ook de inrichting (meubilair). Dat verklaart de lagere onttrekking aan 

de reserve in 2012. 
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Programma 5. Cultuur, sport en recreatie 
  

Portefeuillehouder   Wethouders  Gera  Helling en Vital van der Horst    
Producten Bibliotheek, cultuureducatie, amateurkunst, sociaal culturele accommodaties, sport en 

sportaccommodaties. 
Korte omschrijving De gemeente wil deelname (actief en passief) aan culturele, sportieve en recreatieve 

activiteiten bevorderen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de fysieke, sociale en 
emotionele gezondheid van haar  inwoners 

  
 
 OUTPUT-EFFECT KETEN 

 

Programma  5
Cultuur, sport en 

recreatie

Een sportieve, culturele 
en recreatieve Stichtse 
Vechtse samenleving 
waarin iedereen kan 

meedoen en tevreden is 
over het aanbod.

1. Stimuleren cultuur

2. Stimuleren sportdeelname

3. Uitvoeren gebiedsvisie en profilering
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5.1 Omschrijving programma 
De gemeente wil deelname (actief en passief) aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten bevorderen. 

Hierdoor wordt  een bijdrage geleverd aan de gezondheid van onze inwoners. Onder de recreatieve 

voorzieningen worden zowel openluchtrecreatie als recreatieve voorzieningen die binnen een accommodatie 

worden aangeboden gerekend. 

 

De gemeente kent een rijke historie en heeft een divers en actief cultuurleven. Het doel is dat inwoners meer 

gaan deelnemen aan activiteiten van de diverse culturele instellingen en verenigingen. Een belangrijke 

voorwaarde hierbij is het in stand houden van culturele voorzieningen, op lokaal niveau en in regionaal verband. 

Diversiteit, toegankelijkheid en kwaliteit zijn hierbij van essentieel belang.  

Daarnaast streven we er naar onze gemeente te positioneren als een gastvrije gemeente met daarbij specifiek 

aandacht voor onze gemeentelijke karakteristieken en de diversiteit aan activiteiten en evenementen.  

 

Tevens onderkent de gemeente Stichtse Vecht het grote belang van sport en recreatie voor de fysieke, sociale en 

emotionele gezondheid van haar inwoners. Daarom beoogt de gemeente dat de gemeentelijke samenleving 

steeds meer een sportieve samenleving wordt waarin iedereen – oud en jong, met of zonder fysieke of 

verstandelijke functiebeperking – toegang heeft tot een breed scala aan sport- en recreatieve activiteiten die 

worden aangeboden in kwalitatief goede voorzieningen. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

• Landelijke regeling Cultuurparticipatie 2009-2012 

• Ontwikkelingen sportparken van de toekomst;  

• Taskforce Combinatiefuncties, Den Haag, maart 2008;  

• Ontwikkelingen multifunctionele voorzieningen.  

 

Een vervolg op ActiePlanCultuurbereik is het programma Cultuurparticipatie. Hiermee wordt gestimuleerd dat 

zoveel mogelijk mensen actief aan kunst en cultuur doen. De nadruk ligt hierbij op amateurkunst, cultuureducatie 

en volkscultuur. Deze drie pijlers worden gestimuleerd door verankering, vernieuwing en diversiteit. Naar 

aanleiding van het opgestelde cultuurparticipatieprogramma ontvangt de gemeente een substantiële bijdrage van 

de provincie Utrecht (50% gemeente – 50% provincie) 

Kaderstellende beleidsnota’s 

• Nota Kunst en Cultuur 2008-2011  

• Cultuurnota provincie Utrecht (Cultuur is kracht 2009-2012)  

• Programma Cultuurparticiptatie 2009-2012, ‘ De ontdekking van het creatief vermogen’, Provincie Utrecht.  

 

5.2 Wat willen we bereiken?  
We willen een cultureel actieve en sportieve gemeente zijn waarbij alle inwoners in staat zijn om aan culturele 

activiteiten en/of sport- en bewegingsactiviteiten deel te nemen. Het streven is dat inwoners tevreden zijn over de 

geboden kwaliteit en kwantiteit van de culturele en sportieve voorzieningen binnen de gemeente. Deze moeten 

goed toegankelijk en aantrekkelijk  zijn. Hierbij is het van groot belang dat iedereen, van jong tot oud, van arm tot 

rijk, met of zonder beperking kan meedoen. We willen het meedoen stimuleren en willen voorkomen dat mensen 
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in een isolement terecht komen. Naast de toegankelijkheid van voorzieningen worden bewoners ook gestimuleerd 

om deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten. We steven naar een levendige gemeente met 

participatie van inwoners en derden aan diverse culturele activiteiten en de bekendheid van de voorzieningen en 

mogelijkheden. Voorts willen we een aantrekkelijke en toegankelijke gemeente zijn voor met name 

kwaliteitstoerisme.   

5.3 Wat gaan we daarvoor doen? 
1.Stimuleren cultuur  

 In samenwerking met het Cultuurplatform  Vechtstreek en de cultuurconsulent  zal uitvoering worden  gegeven 

aan Kunst en Cultuur en het Cultuurparticipatieplan. Het doel is stimuleren van verbindingen tussen de diverse 

culturele verenigingen, lokaal en tussen de verschillende kernen van de gemeente.  Het Cultuur Platform 

Vechtstreek speelt hierin een belangrijke rol.   

 

2. Stimuleren sportdeelname 

Een van de doelstellingen is om in samenwerking met de sportverenigingen de sportdeelname te verbeteren. Hier 

valt meerwaarde te behalen op het gebied van buurtfunctie, vernieuwend sportaanbod en aanpassingen aan de 

accommodaties.  Ook zal uitvoering worden gegeven aan combinatiefuncties. Hierbij  staat de samenwerking 

tussen onderwijs, sport en cultuur centaal.  

De vergroting van de sportdeelname van ouderen en gehandicapten zal ook specifiek onderdeel uitmaken van 

het sportbeleid.  De sportconsulent coördineert het netwerk 55+. Sportservice Midden Nederland voert aangepast 

sportbeleid voor ons uit voor mensen met een beperking. 

In het verlengde van de breedtesport formuleren wij integraal sportbeleid, na visieontwikkeling en inventarisatie 

van behoeften. Hierbij hebben wij aandacht voor onder andere accommodaties, diverse doelgroepen en relaties 

met andere beleidsterreinen. 

 

3.  Uitvoering gebiedsvisie en profilering 

Aan de gebiedsvisie zitten een aantal uitvoeringsplannen vast die in de komende jaren uitgevoerd zullen worden. 

Een aantal van deze uitvoeringsplannen heeft betrekking op het beleidsgebied Toerisme en Recreatie. Het gaat 

hierbij om uiteenlopende zaken zoals het ontwikkelen van een transferium om recreatief verkeer in goede banen 

te leiden, maar ook het uitzetten van kano- wandel- en fietsroutes.  

 
4.  Recreatie en toerisme bevorderen  
Zie Programma 9 Wonen en ondernemen.  
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5.4 Wat mag het kosten?  

Omschrijving bedragen x € 1.000  2011           2012           2013           2014 
Lasten      
Interne doorbelastingen  1.481 1.481 1.481 1.481 

Overige lasten  6.276 6.306 6.098 6.091 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 7.757 7.787 7.579 7.572 

Baten  2.270 2.463 2.465 2.468 

Nieuw beleid      

Totaal baten 2.270 2.463 2.465 2.468 
       

Resultaat voor bestemming  5.487 5.324 5.114 5.104 

Mutaties reserves      
Toevoeging aan reserves  68 68 68 68 

Onttrekking uit reserves  5    
       

Resultaat na bestemming 5.550 5.392 5.182 5.172 

LASTEN 

De stijging van de lasten in 2012 doet zich voor bij het onderdeel sport, het gaat om projectgelden waarvoor in het 

gemeentefonds middelen beschikbaar zijn gesteld.  

BATEN 

De mutatie in de inkomsten kan worden verklaard door een  taakstellende  bezuiniging ad  € 200.000,--  bij  

‘Bisonsport’  vanaf  2012 .   
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Programma 6. Werk en inkomen 
  

Portefeuillehouder   Wethouder  Vital van der Horst   
Producten 

Bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. 

Korte omschrijving Dit programma omvat activiteiten gericht op de toegeleiding naar werk en 
Inkomensondersteuning. 

  
 
 OUTPUT-EFFECT KETEN 

Programma  6
Werk en inkomen

Inwoners kunnen 
zelfstandig in hun 
levensonderhoud 

voorzien. 

1. Minimaregelingen uitbreiden en 
gebruik bevorderen 

2. Klanten krijgen een op maat 
gesneden re-integratietraject

3. Samenwerken met UWV

4. Werk-leeraanbod jongeren

5. Controle rechtmatigeheid 
bijstandsverlening

6. Uitvoering wijzigingen Wet 
inburgering en de Wet 

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

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

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

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

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

voorzieningen te verminderen.  

Voor 2011 loopt de uitvoering langs twee lijnen. Voor de oude gemeenten Breukelen en Loenen wordt de 

uitvoering verzorgd door IASZ te Woerden, terwijl de oude gemeente Maarssen de uitvoering zelfstandig verzorgt.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

• Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget van kracht geworden. Hiermee worden drie afzonderlijke 

budgetten (het  WWB-werkdeel, het Inburgeringsbudget en de educatiegelden) samengevoegd tot één 

geldstroom. De gemeente heeft met het participatiebudget meer vrijheid om te kiezen op welke van de 

activiteiten meer of minder nadruk moet komen te liggen. 

• Het macrobudget voor het Inkomensdeel ligt voor de jaren 2008 tot en met 2011 betrekkelijk vast. Het wordt 

niet meer gecorrigeerd voor bijvoorbeeld gemeentelijke realisaties en conjuncturele ontwikkelingen, 

behoudens de gevallen waarin een bandbreedte van 12.500 huishoudens plus of min in de bijstand landelijk 

wordt overschreden.  Een deel van de toename van het aantal bijstandsgerechtigden zal de gemeente vanuit 

eigen middelen moeten opvangen.  

• In verband met de toename van het beroep op gemeentelijke schuldhulpverlening, ontvangen gemeenten in 

2009, 2010 en 2011 een specifieke rijksuitkering voor schuldhulpverlening.  

• De Wet investeren in jongeren (WIJ) is met ingang van 1 oktober 2009 van kracht. Deze wet verplicht 

gemeenten jongeren een werkleeraanbod te doen, indien nodig aangevuld met een inkomensvoorziening.  

• Op 29 mei 2009 heeft de staatssecretaris het actieplan jeugdwerkloosheid aan de Tweede Kamer 

gepresenteerd. De bedoeling van het plan is om gevolgen van de recessie voor de werkgelegenheid van 

jongeren zoveel mogelijk te beperken. Een van de onderdelen van het Plan is, om met 30 regio’s convenanten 

af te sluiten voor gerichte activiteiten in de periode 2009 t/m 2011. Een van de regio’s is Utrecht Midden. 

• Voor de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), partcipeert de 

gemeente in een de gemeenschappelijke regeling PAUW bedrijven. Gezien de aangekondigde landelijke 

bezuinigingen op de WSW en de ontwikkeling richting één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt is 

er komende jaren een herbezinning nodig op de rol van het SW-bedrijf  en de wijze waarop de gemeente 

invulling geeft aan participatie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.. 
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2011 OVERGANGSJAAR VOOR SOCIALE ZAKEN 

Voor het programma Werk en inkomen is 2011 een overgangsjaar.  In 2011 participeren de voormalige 

gemeenten Loenen en Breukelen nog in de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) met Woerden als 

centrumgemeente. Dit betekent dat inwoners van dit woongebied voor wat betreft inkomensvoorzieningen en 

werkgelegenheid (ondermeer  WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, BBZ, Wet Kinderopvang en Participatiebudget) in 

Woerden worden bediend. Dienstverlening voor inwoners uit het voormalige Maarsen vindt plaats op het 

gemeentehuis van Stichtse Vecht. Ook beleidsmatig verschilt het beleid van de IASZ partners van het beleid van 

het voormalig Maarssen. In de loop van 2011 en verder wordt dit stapsgewijs geharmoniseerd. Voor 

schuldhulpverlening en de U-pas als minimumvoorziening kunnen alle inwoners vanaf 1 januari 2011 al wel 

terecht bij Stichtse Vecht. 

Kaderstellende beleidsnota’s 

• Beleidskader re-integratie   

• Nota minimabeleid   

• Nota participatiebeleid 

• Afdelingsplan 2011 Sociale Zaken IASZ 

• Klant in Beeld, re-integratiemethodiek IASZ 

6.2 Wat willen we bereiken?  
Wij streven ernaar dat alle inwoners van Stichtse Vecht, direct of op termijn, zelfstandig in hun eigen onderhoud 

kunnen voorzien en volwaardig participeren in de samenleving.  

We willen het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering zo klein mogelijk houden. We willen niet dat 

mensen onterecht een uitkering ontvangen. Voor inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering, is het streven om 

hen duurzaam te laten uitstromen richting werk en anders zo hoog mogelijk op de re-integratieladder te krijgen en 

te houden. Het laddermodel gaat uit van de gedachte dat iedere bijstandsaanvrager een bepaalde afstand tot de 

arbeidsmarkt heeft. Deze afstand is bepalend voor de soort re-integratiedienstverlening die wordt aangeboden. 

Hierbij laten wij geen klanten of doelgroepen buiten beschouwing.  

6.3 Wat gaan we daarvoor doen? 
1. Bevorderen gebruik minimaregelingen 

 Het gebruik van de minimaregelingen onder de rechthebbende minima bevorderen,  zodat iedereen volwaardig 

kan deelnemen aan de maatschappij. We geven gerichte en proactieve informatie en voorlichting aan de klanten 

en potentiële klanten op het gebied van schuldhulpverlening, minimabeleid en kwijtschelding belastingen. Dit 

wordt deels bereikt met de inzet van intermediaire instellingen.  

 

2. Klanten krijgen een op maat gesneden re-integratietraject  

De gemeente biedt  klanten een op maat gesneden re-integratie traject aan, om ze duurzaam (voor een minimale 

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

Voor voormalig Breukelen en Loenen wordt: In IASZ verband gewerkt met de methodiek Klant in 

Beeld en de Participatieladder. In 2010 en 2011 worden ESF middelen ingezet om de re-integratie/ 

participatie inspanningen verder te intensiveren.  

 

43 
 



3.Samenwerking UWV 

De samenwerking met het UWV binnen het werkpleinconcept optimaliseren met als doel het voorkomen van 

instroom in de bijstand en het bereiken van maximale uitstroom. We gaan op het werkplein met ketenpartners 

verder invulling geven aan het jongerenloket. 

 

4. Werk-leeraanbod jongeren 

 We doen werkloze jongeren tot 27 jaar een werk-leeraanbod, dat prioriteit heeft boven een inkomensvoorziening. 

Dit geldt zowel voor nieuwe aanmeldingen als voor jongeren, die al een uitkering ontvangen. Daar waar mogelijk 

worden jongeren zonder startkwalificatie gestimuleerd om deze alsnog te halen. 

 

5. Controle rechtmatigheid 

 We blijven scherp controleren op de rechtmatigheid van de bijstandsverlening. Dit conform het controleplan 2011 

van Maarssen. 

 

6. Uitvoering wijzigingen Wet inburgering en de Wet participatiebudget.  

De gemeente stelt zich als doel om kwalitatief goede inburgeringsvoorzieningen te bieden, waarmee vrijwillige en 

verplichte inburgeraars ondersteund worden bij inburgering in de Nederlandse samenleving. De verordening Wet 

Inburgering gemeente Stichtse Vecht 2011 geldt als kader. Op basis van veranderingen in wetgeving wordt nieuw 

beleid uitgewerkt en in nieuwe activiteiten vertaald. Zo zal bijvoorbeeld  minimaal 80% van de vast te stellen 

trajecten duaal zijn en zal de eerste aandacht uitgaan naar oudkomers.. 

  

7. Schuldhulpverlening 

In 2011 ontvangen alle inwoners van Stichtse Vecht dezelfde schuldhulpverlening, waarvoor de gemeente een 

contract heeft met de PLANgroep als aanbieder. In 2011 bezint de gemeente zich op de wijze waarop 

schuldhulpverlening de komende jaren ingericht en uitgevoerd gaat worden, mede ingegeven door de geplande 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

 

8. Adequaat realiseren taakstelling huisvesting vergunninghouders. 

De gemeente wil voldoende passende huisvesting realiseren voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Met 

hulp van VluchtelingenWerk Midden-Nederland en SWMD investeren we daarnaast in adequate begeleiding, om 

nieuwe inwoners zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen in onze nieuwe gemeente.  
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6.4 Wat mag het kosten?  
Omschrijving bedragen x € 1.000     2011           2012           2013           2014 
Lasten      
Interne doorbelastingen  2.986 2.986 2.986 2.986 
Overige lasten  16.065 15.713 15.414 15.414 
Nieuw beleid      
Totaal lasten  19.051 18.699 18.400 18.400 
      
Baten  13.489 13.220 12.942 12.942 
Nieuw beleid      
Totaal baten  13.489 13.220 12.942 12.942 
       
Resultaat voor bestemming  5.562 5.479 5.458 5.458 
Mutaties reserves      
Toevoeging aan reserves      
Onttrekking uit reserves      
       
Resultaat na bestemming  5.562 5.479 5.458 5.458 

LASTEN 

De mutatie in de uitgaven wordt veroorzaakt door de bijstandsuitkeringen  en de uitvoering  van de 

bijstandsverlening (uitvoering WSW).  

BATEN 

Een lagere niveau van de uitgaven  in 2012 bij de bijstandsverlening  betekent ook een lager niveau van de 

inkomsten op dit onderdeel. 
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Programma 7. Welzijn & zorg 
  

Portefeuillehouder    Wethouder  Jaap Verkroost 
Producten Ouderen, jeugd & jongeren, voorziening maatschappelijke ondersteuning, 

gezondheidszorg, maatschappelijk werk, overig welzijn en zorg  
Korte omschrijving Welzijn bevorderen voor inwoners van Stichtse Vecht zodat iedereen naar behoefte aan 

het maatschappelijk verkeer kan deelnemen.  
 

  
 
 OUTPUT-EFFECT KETEN 

 

Programma  7 
Welzijn & zorg

De inwoners van Stichtse 
Vecht kunnen naar 

behoefte deelnemen  aan 
het maatschappelijk verkeer

1. Implementatie uitvoeringsplan 
mantelzorg

2. Implementatie uitvoeringsplan 
vrijwilligersbeleid

3. Implementatie WMO beleid

4. Implementeren lokaal 
gezondheidsbeleid 

5. Implementatie welzijnsbeleid

47 
 



7.1 Omschrijving programma 
Dit programma is er op gericht dat al onze inwoners uit  Stichtse Vecht  kunnen meedoen. We zorgen ervoor dat  

het welzijn van de inwoners  bevorderd wordt , zodat iedereen naar behoefte aan het maatschappelijk verkeer 

kan deelnemen. Hiervoor geven we op lokaal niveau inhoud en vorm aan de uitgangspunten van de Wet 

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

zoals ouderen en mensen die psychische en/of fysieke beperkingen hebben of anderszins belemmeringen 

ervaren bij het deelnemen aan het dagelijks leven. Daarnaast zijn mantelzorgers en vrijwilligers nadrukkelijk in 

beeld, omdat zij op voorhand ondersteuning kunnen bieden aan personen uit de doelgroepen  

Daarnaast is het programma gericht op de bevordering van de integratie van etnische minderheden in de  

samenleving.  We willen dat de allochtone mannen en vrouwen maatschappelijk actief zijn, hetzij door betaald 

werk, hetzij door vrijwilligerswerk of een andere maatschappelijk zinvolle activiteit.  

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

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

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

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

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

van problemen, voor zorgmijders en voor ‘stille’ probleemsituaties. Signaleringsnetwerken, meldpunten (zoals 

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

zijn daarbij cruciaal.  

Ook de versterking van het welzijnsbeleid maakt  een belangrijk onderdeel uit van dit programma. Er zullen met 

de welzijnsorganisaties goede productafspraken gemaakt worden teneinde een breed welzijnsaanbod te 

realiseren.  

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

Als actuele ontwikkeling kan genoemd worden dat verzekeraars steeds meer geïnteresseerd zijn in het 

(mede)financieren van beproefde preventieactiviteiten. Voorts worden gemeenten verantwoordelijk voor de 

uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het rijk, de provincie, de AWBZ en de zorgverzekeringswet  valt. 

Voorbereiding hiervan zal in 2011 starten. In 2013  zullen de eerste taken worden overgeheveld. 

Tenslotte kan de ontwikkeling in de WMO genoemd worden, de zogenaamde Kanteling, welke uitgaat van een 

oplossingsgerichte en resultaatgerichte benadering van de cliënt (compensatieplicht i.p.v. zorgplicht). 

Kaderstellende beleidsnota’s  

• Verordening voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning  

• Financieel besluit  voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning  

• Subsidie verordening  
 

7.2 Wat willen we bereiken?  
We streven ernaar het welzijn van de inwoners van Stichtse Vecht te bevorderen zodat iedereen naar behoefte 

aan het maatschappelijk verkeer kan deelnemen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar verschillende 

doelgroepen.   
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7.3 Wat gaan we daarvoor doen? 
1. Continueren van het uitvoeringsplan mantelzorg 

Daarin zijn acties opgenomen ter verbetering van de ondersteuning van de mantelzorg onder andere via pilot 

projecten in de eerstelijnszorg en in het onderwijs, met hierin bijzondere aandacht voor de jonge mantelzorger.  

Het lokaal steunpunt Mantelzorg draagt zorg voor de uitvoering. In de gemeente zal een overlegplatform worden 

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

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

2. Continueren van het uitvoeringsplan vrijwilligersbeleid 

Acties zijn opgenomen om het vrijwilligerswerk binnen de organisaties te faciliteren. De uitvoering wordt verzorgd 

door de Vrijwilligerscentrale.   

In Breukelen is onder andere een nulmeting gehouden om te kijken wat de 

gemeente haar vrijwilligers te bieden heeft  en in hoeverre dit aansluit bij de 

landelijke eisen die vanuit de overheid gesteld (gaan) worden. 

 

3. Continueren van het  WMO beleid 

In 2011 zullen, mede gezien de landelijke ontwikkelingen, de WMO-verordening en 

de bijbehorende uitvoeringsdocumenten (Beleid en Besluit) moeten worden herzien. 

Daarnaast zal de aanbesteding van de hulp bij het huishouden moeten worden gestart.  

De pakketmaatregelen binnen de AWBZ hebben tot gevolg dat mensen minder snel in aanmerking komen voor 

een begeleiding binnen de AWBZ. Een gevolg daarvan is dat mensen een beroep zullen doen op de gemeente 

voor een alternatief. Onduidelijk is nu nog om welke mensen het concreet gaat  en hoe groot de groep is.  

 

4. Continueren van het lokaal gezondheidsbeleid 

Stimuleren van gezond gedrag bij volwassenen en kinderen. Het implementeren van integraal alcoholbeleid.  Het 

programma ‘De gezonde school’ aanbieden voor scholen. ‘De gezonde school’ richt zich op overgewicht, alcohol 

en welbevinden van leerlingen. Uitbreiding van preventieve sportactiviteiten en bevorderen financiering door 

zorgverzekeraars.  

 

5. Continueren van het  welzijnsbeleid 

Met de invoering van de WMO en de modernisering van de AWBZ is het belang van het welzijnswerk sterk 

toegenomen. Deze ontwikkelingen vragen om een zakelijke welzijnsorganisatie waarmee productafspraken 

gemaakt kunnen worden over een breed welzijnsaanbod. Daarbij hoort dat de organisatie een gedegen 

verantwoording af kan leggen over de besteding van subsidiegelden en de geleverde prestaties.  
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7.4 Wat mag het kosten?  
Omschrijving bedragen x € 1.000        2011           2012           2013          2014 
Lasten      
Interne doorbelastingen  1.929 1.929 1.929 1.929 

Overige lasten  10.820 10.737 10.738 10.741 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 12.749 12.666 12.667 12.670 
      

Baten  1.141 1.137 1.135 1.135 

Nieuw beleid      

Totaal baten 1.141 1.137 1.135 1.135 
       

Resultaat voor bestemming  11.608 11.529 11.532 11.535 

Mutaties reserves      
Toevoeging aan reserves  46 46 46 46 

Onttrekking uit reserves  124 121 118 115 

       

Resultaat na bestemming 11.530 11.454 11.460 11.466 

LASTEN 

De daling van de lasten in 2012 is grotendeels toe te schrijven aan de exploitatie  van de dorps- en wijkhuizen. 
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Programma 8. Natuur en milieu 
  

Portefeuillehouder   Wethouders  Pieter de Groene en Piet  Ploeg  
Producten Huishoudelijk afval, Overige afval, Riolering, Geluidwerende voorzieningen, Milieu en 

Begravingen 
Korte omschrijving Het programma is gericht op het  zorgdragen  voor een evenwichtige natuur en een 

evenwichtig milieu, op het gebied van water, lucht, bodem en geluid. 
Het realiseren van een veilige, gezonde, schone en duurzame leefomgeving en het 
versterken van de bestaande milieukwaliteit, door burgers en bedrijven te stimuleren tot 
milieuvriendelijk handelen en gedrag. 

  
 
 OUTPUT-EFFECT KETEN 

Programma  8 
Natuur en milieu

Kwaliteitsgestuurd beheren 
van de fysieke 
leefomgeving

1. Vaststellen van het 
Landschapsontwikkelingsplan 

(LOP)

2. Vaststellen en uitvoeren 
gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

3. Uitvoering 
afvalverwerkingsbeleid

4. Uitvoeren van de maatregelen 
uit het Actieplan geluid
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8.1 Omschrijving programma 

Dit programma is gericht op het  zorgdragen voor een evenwichtige natuur en  milieu, op het gebied van water, 

lucht, bodem en geluid. Het realiseren van een veilige, gezonde, schone en duurzame leefomgeving en het 

versterken van de bestaande milieukwaliteit, door burgers en bedrijven te stimuleren tot milieuvriendelijk 

handelen en gedrag. 

Dit programma omvat de uitvoering van de natuur en milieuwerkzaamheden voortvloeiend uit milieuwetten. 

Daarmee worden de uitvoeringstaken ondersteund die door of samen met de Milieudienst Noord-West Utrecht 

worden uitgevoerd. 

Het  op een doelmatige manier inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen  en het  betrekken van de bewoners bij 

de uitvoering van het afvalbeleid.  

Het  voldoen aan de drie zorgplichten voor afvalwater (riool), hemelwater en grondwater en het beschermen van 

de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het verminderen van geluidsoverlast en het voorkomen van te grote 

geluidsoverlast door het in stand houden van geluidswerende voorzieningen. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en Ministeriële 

aanwijzing omgevingsrecht (Mor). Dit betekent met name een integratie van vergunningverlening.  In het licht van 

de ontwikkelingen Wabo en de gemeentelijke herindeling binnen de regio zal de toekomstige rol van de 

Regionale Milieudienst Noord-West Utrecht opnieuw bezien worden. 

 

De pakketstudie Ring Utrecht (N230/Zuilense Ring en aansluiting op A2) kan consequenties hebben op het 

leefklimaat in  de gemeente Stichtse Vecht. De MER studie ‘Ik ga verder’ gaat in 2011 de 2e fase in. De 

ingestelde taskforce NRU zal hierbij de belangen van de gemeente Stichtse Vecht behartigen. 

 

Er komen steeds meer eisen op de gemeente af wat betreft de afvalscheiding en arbo-eisen. Per 1 januari 2010 

zijn gemeenten wettelijk verplicht om kunststofverpakkingen gescheiden in te zamelen.  

 

Europese kaderrichtlijn water. Dit zijn nadere verplichtingen uit de stroomgebiedsgerichte aanpak van de 

waterschappen. De  Waterwet is op 22-12-2009  van kracht geworden. Dit betekent een grote verbreding van de 

waterverantwoordelijkheden voor de gemeente. De wet Gemeentelijke watertaken is in 2008 van kracht 

geworden. Hierin staan de drie zorgplichten voor afvalwater (riool), hemelwater en grondwater en het 

beschermen van de kwaliteit van het oppervlakte water. In het nieuwe verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan 

geven we hier invulling aan. Hiernaast kent deze nieuwe wetgeving een verbrede rioolheffing. 

 

Op Rijksniveau is een landelijk klimaatakkoord gesloten. Met de toegekende  subsidie willen we energiebesparing 

en duurzaamheid bevorderen. 
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Kaderstellende beleidsnota’s 

• Het  verbrede gemeentelijk rioleringsplan 2011-2016 (nog op te stellen). Hieronder gaan vallen de drie 

zorgplichten afvalwater, hemelwater, grondwater en de gemeentelijke visie water(beheer) incl. het 

baggerplan 

• De beheerplannen in de paragraaf  Onderhoud kapitaalgoederen 

• Actieplan Geluid  van de oude gemeente Maarssen Geeft uitvoering aan de geluidsrichtlijnen van de EU (EU 

Omgevingslawaai) 

• Landschapsontwikkelingsplan (LOP)  

• Afvalstoffenplan 2009-2012 

• Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit  

• Besluit Bodemkwaliteit (Bodemfunctieklassenkaart) 

• Beleid hogere waarden Wet geluidhinder Regio Noord-West Utrecht (2008) 

8.2 Wat willen we bereiken? 
Wij willen de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in balans houden door milieuhygiënische randvoorwaarden te 

stellen, op het gebied van (riool)water, bodem, geluid en lucht, die bijdragen aan een goede volksgezondheid en 

een schoon leefmilieu.  

8.3 Wat gaan we daarvoor doen? 
1. Implementeren  van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 

Voor de nieuwe gemeente wordt het LOP geharmoniseerd en op 

basis daarvan projecten geïnitieerd. 

 

2. Vaststellen en uitvoeren van gemeentelijke rioleringsplan  

Dit betreft de jaren 2011- 2016. Dit betreft renovatie en reparatie van 

het rioleringstelsel.  En harmonisatie van beheerplan riolering. 

 

3. Uitvoeren afvalverwerkingsbeleid 

Er zal aandacht besteed worden aan onder andere de volgende onderwerpen:  

− Advies  ten aanzien van de toekomst van de afvalstoffendepots.  

− Vergroten van de bewustwording van burgers over gescheiden afvalinzameling door middel van een 

communicatiecampagne. 

− Aanscherping handhaving van aanbieden van afval.  

− Het aanbrengen van ondergrondse afvalcontainers. 

 

4. Uitvoeren van de maatregelen uit het Actieplan Geluid 

Dit plan is vastgesteld in 2009 en geeft uitvoering aan de geluidsrichtlijnen van de EU (EU Omgevingslawaai). 

 

5 Strategisch waterbeleid 

Voor de waterwet en de Kaderrichtlijn Water wordt strategisch beleid voorbereid.   
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8.4 Wat mag het kosten?  
Omschrijving bedragen x € 1.000    2011            2012           2013          2014 
Lasten      
Interne doorbelastingen  2.352 2.352 2.352 2.352 

Overige lasten  10.059 10.118 10.069 10.094 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 12.411 12.470 12.421 12.446 
      

Baten  11.419 11.516 11.500 11.534 

Nieuw beleid      

Totaal baten 11.419 11.516 11.500 11.534 
       

Resultaat voor bestemming  992 954 921 912 

Mutaties reserves      
Toevoeging aan reserves  23 23 23 23 

Onttrekking uit reserves  281 233 206 206 

       

Resultaat na bestemming 734 744 738 729 

LASTEN 

De mutaties  bij  de  budgetten van de  riolering  (vervanging, aanleg en  verbetering)  veroorzaken de stijging in 

2012. 
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Programma 9. Wonen en ondernemen 
  

Portefeuillehouder   Wethouders Gera Helling, Vital van der Horst en Klaas  Wiersema  
Producten economische zaken, ruimtelijke ordening, vergunningen bouwen en wonen, 

monumentenzorg,  stedelijke vernieuwing, woonruimtezaken, volkshuisvesting, 
grondzaken, grondexploitaties 

Korte omschrijving Dit programma is gericht op het beschermen, behouden en versterken van het unieke en 
groene karakter van Stichtse Vecht. Een adequate huisvesting realiseren voor alle 
inwoners, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten op hun individuele wensen. Dit 
programma is voorts gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door gerichte 
gebiedsontwikkeling. 

  
 

 OUTPUT-EFFECT KETEN 

Programma  9 
Wonen en ondernemen

Bescherming en behoud van het 
unieke en groene karakter, een 
adequate huisvesting voor alle 

inwoners en de ruimtelijke 
kwaliteit door gerichte 
gebiedsontwikkeling.

1. Actualiseren monumentenbeleid

2. Wonen en werken

3. Economie bevorderen

4. Handhaving

5. Bevorderen recreatie en 
toerisme

55 
 



56 
 

9.1 Omschrijving programma 
Dit programma is gericht op het beschermen, behouden en versterken van het unieke, groene karakter van 

Stichtse Vecht en op het handhaven van de bouw- en ruimtelijke wet- en regelgeving in de gemeente.  We 

waarborgen de veiligheid van alle bebouwing voor mens, dier en goederen. Wij behouden belangrijk cultureel 

erfgoed, stimuleren en faciliteren de ontwikkelingen, beschermen en versterken  de  natuur- en landschappelijke 

waarden. De gemeente wil adequate huisvesting realiseren voor alle inwoners, waarbij  zoveel mogelijk wordt 

aangesloten op hun individuele wensen. Voorts is de gemeente gericht op het verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit door gerichte gebiedsontwikkeling. 

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

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

 

Handhaving beslaat in dit  programma alle activiteiten die voortvloeien uit controle van verleende vergunningen 

op grond van de WABO en andere wetten inzake het ruimtelijk bestuursrecht. Verder is de behandeling van 

handhavingzaken - al dan niet op verzoek - hier een onderdeel van, evenals de behandeling van bezwaar- en 

beroepschriften die samenhangen met de andere activiteiten van dit programma. We hebben hiervoor 

verschillende instrumenten tot onze beschikking, zoals bestuursdwang, dwangsommen en vergunningen en 

ontheffingen 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN & WET- EN REGELGEVING 

 Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen (DURP). Vanaf 1 januari 2010  zijn alle nieuwe ruimtelijke plannen, 

zoals bestemmingsplannen, digitaal opvraagbaar en uitwisselbaar. De plannen moeten voldoen aan de eisen 

van SVBP 2008.  

 Nieuwe Volkshuisvestingswet 

 Aansluiten bij provinciale ontwikkelingen rond ‘wonen met welzijn en zorg’ (combineren van huisvesting en 

zorgvoorzieningen) 

 De wet algemene bepaling omgevingsrecht (WABO) is per 1 oktober 2010 van kracht. Dit betekent dat we op 

een uniforme wijze de diverse vergunningen gaan samenvoegen tot één omgevingsvergunning. Deze wet 

biedt de mogelijk en noopt zelfs tot een meer integrale handhaving.  

• Vaststelling van het omgevingsbeleidsplan 

 Rapport Mans (‘omgevingsdiensten’) – VRU 

 Politieke besluitvorming als gevolg van een uitgebreid woonbehoefte-onderzoek zal de basis zijn voor de 

toekomstige woonvisie van de Stichtse Vecht 

 Harmonisatie van beleid. 

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S 

Voor dit programma zijn veel kaderstellende beleidsnota’s te benoemen. Te denken valt aan structuurvisie; 

welstandsbeleid; streekplan; woonvisie;  grondbeleid; archeologiebeleid.  

9.2 Wat willen we bereiken?  
We waarborgen de veiligheid van alle bebouwing voor mens, dier en goederen. Wij behouden belangrijk cultureel 

erfgoed, stimuleren en faciliteren de ontwikkeling, bescherming en versterking van natuur- en landschappelijke 



waarden. De gemeente wil adequate huisvesting realiseren voor alle inwoners, waarbij  zo veel mogelijk wordt 

aangesloten op hun individuele wensen. Voorts is de gemeente gericht op het verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit door gerichte gebiedsontwikkeling. 

9.3 Wat gaan we daarvoor doen? 
1.  Actualiseren monumentenbeleid 

Het actualiseren van het monumentenbeleid met als resultaat de vaststelling van een nieuwe monumentennota. 

 

2. Wonen en werken 

Het verder ontwikkelen van een structuurvisie en 

omgevingsbeleidsplan voor Stichtse Vecht ten einde woon- en werk 

voorzieningen te verbeteren. 

 

Het tijdig en binnen de wettelijke termijnen verlenen van de juiste 

(omgevings)- vergunningen.   

 

 

3. Economie bevorderen 

Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van  initiatieven uit de markt en de mogelijkheden om kantoren 

om te zetten naar woningen vooral  ten behoeve van starters en senioren. 

Daarnaast  realiseren we nieuwbouw in overeenstemming met  de binnen het BRU gemaakte afspraken 

betreffende woningbouw in de regio. 

 

4. Handhaving  

In 2011 zal onder andere aandacht uit gaan naar: 

- Integrale handhaving en toezicht al dan niet met de samenwerkende partners  

- Het  handhavingprogramma met een duidelijke prioritering op beleid en onderwerp.  

- Herijken van de handhavingsnota 

- Het vergroten de bekendheid van de regels onder de burgers en bedrijven 

- Tegengaan van illegale bouw en strijdig gebruik 

 

5. Recreatie en toerisme bevorderen 

De adviezen en aanbevelingen zoals geformuleerd in diverse plannen en rapporten (bijv. marketingplannen) 

worden gebruikt als basis voor het formuleren van een beleidsplan om de recreatie en het  toerisme te 

bevorderen. Het bureau voor Toerisme & Recreatie heeft een marketingplan opgesteld voor een betere 

afstemming van de promotieactiviteiten in de regio. Dit wordt gecombineerd met het adviesrapport  van de 

Stichting Vechtsnoer dat op een samenhangende manier over de geschiedenis, de cultuur, de kunst, de natuur 

en het cultuurlandschap van de Vechtstreek vertelt. 

 

6.Ruimtelijke ontwikkelingen 

Het  voorbereiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten  voor  wonen en werken. 
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9.4 Wat mag het kosten?  
Omschrijving bedragen x € 1.000 2011           2012           2013          2014 
Lasten      
Interne doorbelastingen  4.107 4.107 4.107 4.107 

Overige lasten  2.296    1.812 1.760 1.731 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 6.403 5.919 5.867 5.838 
      

Baten  3.096 2.940 2.919 2.899 

Nieuw beleid      

Totaal baten 3.096 2.940 2.919 2.899 
       

Resultaat voor bestemming  3.307 2.979 2.948 2.939 

Mutaties reserves      
Toevoeging aan reserves  266 279 287 287 

Onttrekking uit reserves  105 30 30 30 

       

Resultaat na bestemming 3.468 3.228 3.205 3.196 

LASTEN 

De lagere lasten worden veroorzaakt door de  woningbouw leningen, de rentecomponent  van de leningen wordt  

jaarlijks lager door periodieke aflossingen. 

ONTTREKKING UIT RESERVES 

De reserve bouwleges is in 2011 incidenteel gebruikt met betrekking tot het project DSM/ Op Buuren. Dit verklaart 

de lagere onttrekking in 2012. 
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Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 
  

Portefeuillehouder   Wethouder  Piet  Ploeg  
Producten Beheer liquide middelen en leningenportefeuille, bepaling  Algemene uitkering, 

aanslagoplegging gemeentelijke heffingen en beheer van de post onvoorzien. 
Korte omschrijving Dit programma omvat de zogenaamde Algemene dekkingsmiddelen die met name 

worden gevormd door de Algemene uitkering, OZB en overige  belastingen. Ook het 
aantrekken en uitzetten van geld valt onder dit programma. 

  
 
Tot dit onderdeel behoren de volgende beleidsnota's en beleidsregels: 
•  Verordening ex artikel 212 Gemeentewet ook wel Financiële verordening geheten. 
•  Nota waardering en afschrijving vaste activa gemeente Stichtse Vecht. 
 
Beide voorstellen zijn in de begrotingsraad van 29 maart 2011 geagendeerd. 
 
Totaal Financierings- en dekkingsmiddelen 

Omschrijving bedragen x € 1.000 2011          2012           2013           2014 
Lasten      
Interne doorbelastingen  1.141 1.141 1.144 1.144 

Overige lasten  1.220    1.338 1.334 1.332 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 2.361 2.479 2.478 2.476 
      

Baten  67.153 65.464 64.013 62.528 

Nieuw beleid      

Totaal baten 67.153 65.464 64.013 62.528 
       

Resultaat voor bestemming  -64.792 -62.985 -61.535 -60.052 

Mutaties reserves      

Toevoeging aan reserves  1.040 1.038 1.038 1.038 

Onttrekking uit reserves  1.506    941    677   610 

       

Resultaat na bestemming -65.258 -62.888 -61.174 -59.624 
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Recapitulatie totaal Lasten en Baten 

Omschrijving bedragen x € 1.000 2011          2012           2013          2014 
Lasten      
Interne doorbelastingen  24.896 24.896 24.899 24.899 

Overige lasten  80.469   79.427 78.988 78.894 

Nieuw beleid      

Totaal lasten 105.365 104.323 103.887 103.793 
      

Baten  102.536 100.413 98.625 97.156 

Nieuw beleid      

Totaal baten 102.536 100.413 98.625 97.156 
       

Resultaat voor bestemming  2.829 3.910 5.262 6.637 

Mutaties reserves      
Toevoeging aan reserves  1.466 1.477 1.485 1.485 

Onttrekking uit reserves  2.581 1.788 1.490 1.563 

       

Resultaat na bestemming 1.715 3.601 5.256 6.558 

 

Baten per programma 

Programma  2011 2012  2013  2013 

 
1. Bestuur & dienstverlening 

 
1.164 

 
1.224 

 
1.202 

 
1.201 

 
2. Veiligheid 

 
48 

 
49 

 
49 

 
49 

 
3. Beheren  leefomgeving 

 
706 

 
350 

 
350 

 
350 

 
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 

 
2.050 

 
2.050 

 
2.050 

 
2.050 

 
5. Cultuur, sport en recreatie 

 
2.270 

 
2.463 

 
2.465 

 
2.468 

 
6. Werk en inkomen 

 
13.489 

 
13.220 

 
12.942 

 
    12.942 

 
7.  Welzijn & zorg 

 
1.141 

 
1.137 

 
1.135 

 
1.135 

 
8.  Natuur & Milieu 

 
11.419 

 
11.516 

 
11.500 

 
11.534 

 
9. Wonen en ondernemen 

 
3.096 

 
2.940 

 
2.919 

 
2.899 

 
Algemene dekkingsmiddelen 

 
67.153 

 
65.464 

 
64.013 

 
62.528 

Totaal 102.536 100.413 98.625 97.156 
 

Toelichting 

Uit het overzicht baten per programma blijkt  dat het grootste deel van de baten wordt gegenereerd uit de 

Algemene dekkingsmiddelen die bestaan uit  de algemene uitkering en de OZB.  
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Saldi programma’s na resultaatbestemming 

 

Programma Begroting 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 

 

PROGRAMMA 1 

 

7.541 

 

7.425 

 

7.523 

 

7.523 
 

PROGRAMMA 2 

 

7.150 

 

7.235 

 

7.272 

 

7.265 
 

PROGRAMMA 3 

 

17.593 

 

17.838 

 

17.931 

 

17.930 
 

PROGRAMMA 4 

 

7.845 

 

7.694 

 

7.661 

 

7.443 
 

PROGRAMMA 5 

 

5.550 

 

5.392 

 

5.182 

 

5.172 
 

PROGRAMMA 6 

 

5.562 

 

5.479 

 

5.458 

 

5.458 
 

PROGRAMMA 7 

 

11.530 

 

11.454 

 

11.460 

 

11.466 
 

PROGRAMMA 8 

 

734 

 

744 

 

738 

 

729 
 

PROGRAMMA 9 

 

3.468 

 

3.228 

 

3.205 

 

3.196 
 

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 

 

-65.258 

 

-62.888 

 

-61.174 

 

-59.624 

 

SALDI  NA RESULTAATBESTEMMING 

 

1.715

 

3.601

 

5.256 

 

6.558

 

  

61 
 



  

62 
 



 

 

 
 
           
Programmabegroting 2011 
                
        De paragrafen  
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Inleiding paragrafen 
 

Het hoofddoel van de paragrafen is de raad in staat te stellen om de beleidslijnen over de relevante 

beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vast te stellen en om te sturen op hoofdlijnen en de kwaliteit van 

de controle te bevorderen. 

Onderwerpen die nu versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld in een kort overzicht. De paragrafen 

geven daarmee een ‘dwarsdoorsnede’ van de begroting, steeds bezien vanuit een bepaald perspectief 

(bijvoorbeeld het risicoprofiel, de bedrijfsvoering of de kwaliteit van het openbare gebied). 

Met de onderwerpen in de diverse paragrafen is een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven 

daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op korte en lange termijn en een kader 

voor het beheer, dat voor het welslagen van de programma’s van belang is. 

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn zeven paragrafen verplicht gesteld, namelijk:  

 

1. Weerstandsvermogen  De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s 

2. Onderhoud kapitaalgoederen Een samenvatting van beheerplannen 

3. Financiering   Beleid risicobeheersing financiering 

4. Bedrijfsvoering   Besturing en beheersing van de organisatie 

5. Verbonden partijen  Inzicht in de relaties met derden 

6. Grondbeleid   Hoofdlijnen van het grondbeleid 

7. Lokale heffingen   Beleid op lokale heffingen 
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1. Weerstandsvermogen  
 

Inleiding 
In deze paragraaf wordt ingegaan op het weerstandsvermogen van de gemeente Stichtse Vecht.   

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van 

risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt.  

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit –zijnde de middelen en 

mogelijkheden die een organisatie heeft om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn, af te dekken- 

en de benodigde weerstandscapaciteit (de hoeveelheid middelen die nodig is om de risico’s op te kunnen 

vangen). Dit wordt ook wel de ratio weerstandsvermogen genoemd. Beide onderdelen van deze ratio komen in 

deze paragraaf aan de orde.  

Daarnaast geven wij een eerste, zij het zeer voorlopig, beeld van de belangrijkste risico’s, die bekend zijn binnen 

de gemeente en waarvoor geen dekkingsmaatregelen zijn getroffen in de zin van verzekeringen, voorzieningen of 

reserves. Dit beeld is gebaseerd op de risico’s zoals die door de afzonderlijke voormalige  gemeenten Breukelen 

en Loenen ten behoeve van de begroting 2010 zijn geïnventariseerd en door de oude gemeente Maarssen ten 

behoeve van de medio 2010 vastgestelde nota Risicomanagementbeleid.  

Gelet op het moment waarop dit eerste beeld is opgesteld, een moment waarop de gemeente Stichtse Vecht  is 

opgericht  en het inventariseren van de risico’s voor de nieuwe, totale organisatie nog niet heeft plaatsgevonden, 

betreft het een beeld dat zeker nog aan verandering onderhevig is en dat in de loop van 2011 nader uitgediept 

moet worden.   

Visie en beleid 
De gemeente Stichtse Vecht streeft ernaar een zodanig weerstandsvermogen te hebben dat zij in staat is de 

risico’s die zij bij de uitvoering van haar taken en beleid loopt te kunnen ondervangen. Naast de aanwezige 

weerstandscapaciteit en de risico’s zijn ook andere factoren van invloed op het weerstandsvermogen, 

bijvoorbeeld het aanpassingsvermogen van de organisatie en de kans dat tegenslagen zich gelijktijdig voordoen. 

De gemeente Stichtse Vecht moet erop gericht zijn risico’s snel te signaleren en dermate flexibel te zijn dat 

sprake is van een groot aanpassingsvermogen. Een instrument dat daarbij als hulpmiddel  dient  is het (integraal) 

risicomanagement. Risicomanagement is erop gericht gebeurtenissen met negatieve gevolgen, naast 

bewustwording, zoveel mogelijk te voorkomen en de juiste sturing in de organisatie ten behoeve van het behalen 

van afgesproken beleidsdoelen te bevorderen. Door meer inzicht in risico’s kunnen betere keuzes worden 

gemaakt en kan tijdige bijsturing plaatsvinden. Tevens voldoet de gemeente daarmee aan de voorschriften vanuit 

de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording van provincies en gemeenten.  
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Op 1 januari 2011 kent de gemeente Stichtse Vecht een geprognosticeerde omvang van reserves en 
voorzieningen van: 

Geprognosticeerde stand 1 januari 2011 (op basis van stand 31‐12‐2009, jaarrekening 2009 en begrotingswijzigingen t/m raden 4 oktober 2010)

Saldo begin 
dienstjaar 2010 ( = 
jaarrekening 2009) Vermeerdering  2010

Vermindering 
2010

Geprognosticeerde stand  
31-12-2010

1. Algemene reserve 21.788.234 248.862 7.999.507 14.037.589

2. Totaal bestemmingsreserves 44.129.752 2.096.965 7.063.338 39.163.380

waarvan t.b.v. dekking kapitaallasten 16.494.891 623.110 1.038.434 16.079.567

A. Totaal Eigen vermogen (= 1+2) 65.917.986 2.345.827 15.062.845 53.200.969

3. Totaal voorzieningen* 7.266.864 5.628.476 3.593.914 9.301.426

* excl. voorziening dubieuze debiteuren ad € 687.981, die bij de div. jaarrekeningen 2010 wordt geactualiseerd

4. Totaal generaal reserves en voorzieningen (=A+3) 73.184.850 7.974.303 18.656.759 62.502.394  

In het kader van het opvangen van risico’s en het bepalen van de daarvoor beschikbare weerstandscapaciteit, is 

alleen de algemene reserve relevant. 

Het vaststellen van het risicomanagementbeleid en de daaruit voortvloeiende kaders hoort tot de kaderstellende 

bevoegdheden van de gemeenteraad en dient dan ook door de raad van Stichtse Vecht te worden vastgesteld. In 

dat kader zal ook aan de orde komen wat de omvang van de ratio weerstandsvermogen moet zijn. Daartoe zal 

ook een inventarisatie van de risico’s die de  gemeente Stichtse Vecht loopt en de mogelijk te treffen 

beheersmaatregelen plaats dienen te vinden.  

Op het moment van opstellen van deze paragraaf Weerstandsvermogen waren de Nota risicomanagementbeleid 

alsmede de nota reservebeleid (die een harmonisatie en herijking van de in de drie fusiegemeenten aanwezige  

reserves en voorzieningen zal bevatten) nog niet voorhanden. Beide worden  in  2011 ter vaststelling aan de raad  

aangeboden. De bijstellingen in het dan bekende risicoprofiel van de gemeente Stichtse Vecht  zullen dan ook  op 

dat moment in de Nota Risicomanagementbeleid worden meegenomen. 

De naar verwachting te lopen risico’s, het daaruit gedestilleerde risicoprofiel en de benodigde 

weerstandscapaciteit zoals u die in de voorliggende paragraaf Weerstandsvermogen aantreft zijn gebaseerd op 

het door de raden van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen vastgestelde risicoprofiel uit 

2010.  

Risicoprofiel en benodigde weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van het risicoprofiel van de gemeente Stichtse Vecht. Daartoe 

dient er een beeld te zijn van de risico’s die de gemeente bij de uitvoering van haar taken loopt en de mate waarin 

maatregelen zijn getroffen om de mogelijke (veelal negatieve) gevolgen van die risico’s te reduceren.  

Het gaat dan om die risico’s die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente. 

Reguliere risico’s die zich regelmatig voordoen en die vrij goed meetbaar zijn, maken geen deel uit van deze 

paragraaf.  
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Om de risico's van Stichtse Vecht in kaart te brengen, is gebruik gemaakt van de reeds bekende risico’s uit de 

afzonderlijke fusiegemeenten. Daarbij is gebruik gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR 

Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en 

beoordeeld. In deze paragraaf worden echter alleen de bekende tien risico's gepresenteerd die de hoogste 

bijdrage hebben aan de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. 

 Risico’s 
Door autonome ontwikkeling is de (meerjaren) begroting niet sluitend en/of overschrijdingen in 
lopende jaar. Rijksmaatregelen (bijv. korting op budgetten of onvoldoende middelen voor een 
nieuwe taak) Wijzigingen maatstaven (bijv. woningaantallen, bijstandgerechtigden, aantal 
ouderen)  
Het niet volledig bezet zijn van cruciale functies in de nieuwe organisatie kan zorgen voor 
externe inhuur 
Door herindeling ontstaan incidentele overgangskosten waarvoor het frictiebudget niet 
voldoende is. 
Onvoldoende capaciteit om het toegenomen aantal leerlingen te huisvesten.  
Gevolgen economische crisis  
Vertraging in grote bouwprojecten 
Aansprakelijkstellingen  gemeente 
Gevolgen van openbreken van contracten  
Stijging aantal aanvragen voor diverse voorzieningen WMO: gezien vergrijzing en open-einde 
regeling 
Eventuele onvoorziene tegenvallers voortkomend uit de oude gemeenten  

 

De omvang van bovenstaande grote risico’s bedraagt  € 8,1 mln. De overige risico’s, bedragen € 12,2 mln.  Het 

totaal aan risico’s komt hiermee uit op een bedrag van € 20,3 mln.  

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat 

het reserveren van het maximale bedrag (€ 20,3 mln. ) ongewenst en onnodig is aangezien niet alle risico’s 

gelijktijdig en in hun maximale omvang zullen optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van 

de risicosimulatie. 
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Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages 

Percentage Bedrag 
80% EUR 6.303.094 
85% EUR 6.581.719 
90% EUR 6.860.343 
95% EUR 7.138.968 
 

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een 

bedrag van € 6.8 mln.  (benodigde weerstandscapaciteit). 

Beschikbare weerstandscapaciteit 
Het geheel aan middelen dat de gemeente Stichtse Vecht beschikbaar heeft om de financiële tegenvallers 

tengevolge van relevante risico's op te kunnen vangen, wordt ook wel aangeduid als weerstandscapaciteit. Deze 

weerstandscapaciteit bestaat uit twee onderdelen, de structurele en de incidentele weerstandscapaciteit.  

Structurele weerstandscapaciteit 

Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om 

tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van 

bestaande taken. Structurele middelen zijn het structureel saldo van de begroting en de onbenutte 

belastingcapaciteit. Voor de onbenutte belastingcapaciteit wordt beoordeeld of de afvalstoffenheffing en de 

rioolheffing 100% kostendekkend zijn en worden de Ozb-opbrengsten vergeleken met de zogenaamde art. 12 

norm. Deze norm gaat uit van de rekentarieven van de inkomstenmaatstaf van de algemene uitkering uit het 

Gemeentefonds, verhoogd met 20%. In de begroting 2011 zijn de tarieven voor zover reeds  voor 2011 

vastgesteld, kostendekkend geraamd.  

 

Incidentele weerstandscapaciteit 

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te 

vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van het vrij aanwendbare deel van de reserves, de algemene reserve 

en de raming voor onvoorziene uitgaven. Deze middelen kunnen gebruikt worden voor het tijdelijk opvangen van 

negatieve exploitatieresultaten en onvoorziene externe ontwikkelingen. Dit is het zichtbare, vrije eigen vermogen 

op de balans. Ten aanzien van de algemene reserve geldt dat deze is gevormd uit de optelsom van de drie oude 

gemeenten Breukelen, Loenen, Maarssen. Per 1 januari 2011 zal de algemene reserve naar verwachting een 

omvang kennen van ca. € 14 miljoen. In de 2e Verkenning is vastgesteld  de minimale omvang van de algemene 

reserve te stellen op € 9 mln. Het huidige saldo van de algemene reserve ligt dus hoger, maar alleen het voor 

risico’s gereserveerd deel wordt gerekend als weerstandscapaciteit om risico’s op te vangen. De beschikbare 

weerstandscapaciteit bestaat ook uit de post onvoorzien ten bedrage van € 0,2 mln. Het totaal komt hiermee uit 

op een bedrag van € 9,2 miljoen.  

Deze omvang is gebaseerd op de algemene reserves zoals opgenomen in de afzonderlijke begrotingen 2010, 

gecorrigeerd voor de besluitvorming ten aanzien van stortingen of onttrekkingen tot en met juni 2010. In deze 

omvang is nog geen rekening gehouden met eventuele toevoegingen of onttrekkingen naar aanleiding van de 

rekeningsaldi 2010 van de voormalige drie gemeenten. 
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Per 1 januari 2011 ziet de beschikbare weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht er als volgt uit:  

Tabel 3: Beschikbare  weerstandscapaciteit
Weerstand Startcapaciteit
Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen) EUR 9 000 000
Post onvoorzien EUR 200 000
Totale weerstandscapaciteit EUR 9 200 000

• De geprognosticeerde stand per 1 januari 2010 van de algemene reserve is  € 21,7 mln.  

 

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk 

beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. 

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel 

gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. 

De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. 

 

Risico's:  
 

Bedrijfsproces 
Financieel 

Imago / politiek 
Informatie / strategie 

Juridisch / aansprakelijkheid 
Letsel / veiligheid 

Materieel 
Milieu 

Personeel / arbo 
Product 

 Weerstandscapaciteit :  
 

Algemene reserve (minimum 
weerstandsvermogen) 

Post onvoorzien 

   
 

  

 Nieuwe weerstandscapaciteit  

 

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de 

beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. 

 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 =  
EUR 9 200 000 

= 1.34 
Benodigde 
weerstandcapaciteit 

EUR 6 860.343 
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De ratio weerstandsvermogen van Stichtse Vecht valt, zoals is af te leiden uit onderstaande tabel, in klasse C. Dit 

duidt op een voldoende weerstandsvermogen. 

Tabel 4: Weerstand velden 

Waarderingscijfer Ratio Betekenis 

A >2.0 Uitstekend 

B 1.4-2.0 Ruim voldoende 

C 1.0-1.4 Voldoende 

D 0.8-1.0 Matig 

E 0.6-0.8 Onvoldoende  

F <0.6 Ruim onvoldoende 

 

Deze normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) in samenwerking met 

de Universiteit Twente en biedt een waardering van het berekende ratio weerstandsvermogen. Klasse C is een 

klasse die door een groot aantal gemeenten als norm wordt gehanteerd. Bij het vaststellen van het 

risicomanagementbeleid voor Stichtse Vecht zal tevens een voorstel aan de raad worden gedaan voor de te 

hanteren ratio weerstandsvermogen. 

Daarbij merken wij op dat door de provincie Utrecht een richtgetal hanteert voor de algemene reserve van een 

gemeente van € 100 per inwoner. Afgerond betekent dit een bedrag van 6,3 mln.  
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2. Onderhoud Kapitaalgoederen 

Inleiding 
In deze paragraaf wordt het beleidskader van het onderhoud van kapitaalgoederen zoals; wegen, riolering, water, 

groen en gebouwen weergegeven. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een belangrijk deel van de 

begroting gemoeid. Een overzicht is daarom belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de financiële positie. 

Voor de instandhouding van de kapitaalgoederen wordt  voor zover aanwezig gewerkt met beheerplannen. In 

deze beheerplannen worden het meerjarig onderhoudsprogramma, het gewenste kwaliteitsniveau en de daarbij 

behorende financiële middelen vastgelegd.  

Samenvatting 

De lasten van het onderhoud van de kapitaalgoederen zijn of worden  opgenomen in de programma’s. Voor de 

gemeente Stichtse Vecht zijn nog geen actuele beheerplannen beschikbaar. Daarom maken wij voorlopig gebruik 

van de bestaande beheerplannen of andere beschikbare informatie van de voormalige gemeenten Breukelen, 

Loenen en Maarssen. Voor de Stichtse Vecht zullen de beheersplannen geharmoniseerd worden.  

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

In 2011 zal een start worden gemaakt met de ontwikkeling van nieuwe beheerplannen voor de gemeente Stichtse 

Vecht. De doelstelling is dat voor alle voorzieningen in de openbare ruimte actuele beheerplannen beschikbaar 

zijn. 

Wat willen we bereiken? 

 Bij kapitaalgoederen is het niveau van onderhoud direct gekoppeld aan het beschikbaar gesteld budget.  

1. WEGEN 
Het onderhoud van wegen omvat het onderhoud van de verharde wegen zodat deze aan de technische en 

functionele doelstellingen voldoen. Het beheerplan werkt volgens het principe van rationeel wegbeheer en is een 

vereenvoudigd model van de werkelijkheid. Daarbij worden drie onderdelen onderscheiden:  

• Inventarisatie van alles wat aanwezig is 

• een pakket van normen inzake maatregelen en prijzen 

• de kwaliteitscijfers. 

Het beheerplan vormt de basis voor het opstellen van de onderhoudsbestekken. Bij het maken daarvan wordt 

exact bepaald welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd  en in welke omvang. 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

Het planmatig onderhoud van de wegen is  gebaseerd op het beheerplan wegen. Op basis van deze actualisatie 

is rekening gehouden met de lasten van het groot onderhoud door het vormen van een voorziening groot 

onderhoud wegen en met de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen gedurende de meerjarenperiode  voor 

het uitvoeren van rehabilitatiewerkzaamheden (levensduurverlengende maatregelen). 
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Wat willen we bereiken?  

Goed onderhouden wegen waarbij de onderstaande zaken centraal staan: 

- Duurzaamheid: inzake vlakheid, zetting en afwatering 

- Veiligheid: mate van voorkomen van ongevallen met letsel en/of materiële schade 

- Bereikbaarheid: mate van voorkomen van congestie (files) 

- Leefbaarheid: mate van geur-, geluid-, licht- en trillingshinder voor de omgeving 

- Comfort: mate van gemak voor de weggebruiker 

- Aanzien: mate van aantrekkelijkheid voor weggebruiker en/of de omgeving  

Wat mag het kosten? 

Om de lasten in de begroting geleidelijk op te vangen, wordt gewerkt met een voorziening ‘Groot onderhoud 

wegen’ en met het beschikbaar stellen van investeringskredieten voor de rehabilitatiewerkzaamheden 

(vervangingsinvesteringen). 

Deze werkwijze sluit ook aan bij de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)  dat de 

kosten van groot onderhoud dat niet levensduurverlengend is, niet geactiveerd mogen worden. 

 Met de kapitaallasten van de jaarlijks benodigde kredieten wordt rekening gehouden in de meerjarenramingen. 

Bij rehabilitatie worden nieuwe materialen gebruikt, waardoor er sprake is van verlenging van de levensduur van 

de weg. 

2. KUNSTWERKEN 
Onder kunstwerken worden verstaan tunnels, bruggen, fly-overs, passerelles, duikers, steigers, grondkeringen, 

damwanden enzovoort.  Het gaat om vele honderden kunstwerken. Ook hiervoor zullen beheerplannen worden 

geharmoniseerd dan wel opgesteld. 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

Om het schadebeeld bij kunstwerken vast te stellen moeten regelmatig inspecties worden uitgevoerd.. In de oude 

gemeenten Breukelen en Loenen  is een basisbestand van de kunstwerken aanwezig. De rapportage van de 

schadebeelden met bijkomende onderhoudskosten en de geschatte resterende levensduur van de objecten moet 

een reëel beeld geven over het bedrag dat de komende jaren nodig is voor een goed beheer.  
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Wat willen we bereiken?  

Het doel is om verkeersroutes van goede kwaliteit in stand te houden en vrije doorgang voor de scheepvaart te 

garanderen alsmede de waterhuishouding.  

Bij de uitvoering van werkzaamheden worden de standaard RAW-bepalingen toegepast. Deze bevatten 

technische richtlijnen voor de grond-, wegen-, en waterbouw waar de werkzaamheden aan moeten voldoen.  

Wat mag het kosten? 

Uit eerdere inspectie blijkt dat in ieder geval in Maarssenbroek 24 bruggen moeten worden  vervangen  dan wel 
dat  levensduurverlengend onderhoud moet  worden uitgevoerd, alleen hier mee is al zo’n € 600.000 gemoeid. 

3. OPENBARE VERLICHTING 
Het onderhoud van de openbare verlichting (OV) vindt plaats op basis van het beleidsplan OV en het beheerplan 

OV. Het omvat het onderhoud van lichtmasten en armaturen, zodat het verlichtingsniveau op het gewenste 

niveau blijft. 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

De masten en armaturen zijn geen eigendom van de gemeente, maar worden geleased. In het leasecontract 

openbare verlichting (OV) zijn het onderhoud, de elektriciteit en de afschrijvingen van de masten en armaturen 

opgenomen. 

Wat willen we bereiken?  

Het doel is de openbare verlichting (OV) op een dusdanig niveau te brengen en te behouden dat veilig gebruik - 

zowel in verkeerstechnisch opzicht als sociaal - van de wegen en leefomgeving is gewaarborgd. 

4. WATERHUISHOUDING 
De gemeente beheert o.a. oevers voorzien van een kunstmatige oeverbescherming en soms gecombineerd met 

een forse grondkerende functie. Daarnaast  is er ook de natuurlijke oever die met de wegberm wordt beheerd. 

Het onderhoud richt zich met name op het maaien van de watergangen, de bermen, het schoonmaken van 

duikers en het baggeren van watergangen. Beheerplannen worden geharmoniseerd dan wel opgesteld. 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

Om op termijn kosten te besparen, ,worden in gedeelten van de gemeente zonder beschermd dorpsgezicht, 

dakpanbeschoeiingen vervangen door minder onderhoudsintensieve afscheidingen. Eerst moeten we er echter 

voor zorgen dat voor alle oevers een goede staat van onderhoud wordt bereikt.  

Wat willen we bereiken?  

De watergangen in de gemeente Stichtse Vecht moeten voldoende diep zijn, het juiste waterpeil hebben en van 

goede kwaliteit zijn. Ze moeten voldoen  aan de bepalingen van de waterschappen. 

De waterwegen in beheer van de gemeente dienen te voldoen aan de richtlijnen gesteld door de 

hoogheemraadschappen, ten aanzien van de berging en doorstroming vastgelegd in de keur.  

 

 

75 
 



5. GROEN 
 Op basis van het groenbeleidsplan is een zijn groenbeheerplannen opgesteld. Daarin is concreet aangegeven 

welke uitgangspunten gelden voor het onderhoud  op de betreffende locaties. Het groenbeheerplan vormt de 

basis voor de uitwerking in de diverse onderhoudsbestekken. 

Wat willen we bereiken?  

Het doel is functioneel openbaar groen met een acceptabel onderhoudsniveau. Het groen is namelijk in 

verscheidene functies ingedeeld, waarbij elk van deze functies eigen kwaliteits- en onderhoudsaspecten hebben. 

6. SPEELTERREINEN 

 Stichtse Vecht zorgt dat de speelplekken en speeltoestellen  voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.  

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

De speelvoorzieningen dienen te voldoen aan de Europese regelgeving die is vermeld in het Attractiebesluit. 

Recentelijk zijn de normen voor nieuwe speeltoestellen aangescherpt. 

Wat willen we bereiken?  

Het doel is om ervoor te zorgen dat er veilige en aantrekkelijke speelplaatsen zijn op geschikte locaties, binnen 

de gemeente Stichtse Vecht. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Reguliere reconstructies van speelplekken 

7. SPORTTERREINEN 
Bij het maken van keuzes op het gebied van sportvoorziening wordt rekening gehouden met de volgende criteria: 

• Evenwichtig sportbeleid, gericht op de toekomst; 

• Eerlijke verdeling van de middelen over de diverse takken van sport; 

• Maatschappelijke rol van de betreffende sportvereniging; 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

De bestaande buitensportaccommodaties in de voormalige gemeente Maarssen vertonen achterstallig 

onderhoud. In nauw overleg met de Sportraad is bepaald welke zaken prioriteit hebben. Daarbij is gelet op 

evenwicht tussen buitensport- en binnensport voorzieningen. 

Wat willen we bereiken?  

Het sportbeleid is erop gericht  zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te bieden een sport naar keuze te 

beoefenen tegen een aanvaardbaar tarief. Het doel is het in stand houden van functionele 

buitensportvoorzieningen die aansluiten op de behoeften van de gebruikers. 

De accommodaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen en sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoefte van de 

gebruikers en bij de ontwikkelingen in de sport.  

Wat gaan we daarvoor doen? 

Er wordt een nieuw beheerplan voor de buitensportaccommodaties opgesteld voor de komende 5 tot 10 jaar.  
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8. GEBOUWEN 
Onderwijsgebouwen 

De zorg voor het beheer en onderhoud van de schoolgebouwen ligt primair bij de schoolbesturen. De gemeente 

heeft de zorg voor het voorzien in de middelen ten behoeve van groei of aanpassing in de ruimtebehoefte van 

scholen en vervanging van accommodatie(onderdelen). De schoolbesturen kunnen jaarlijks aanvragen doen in dit 

kader (jaarlijks programma Onderwijshuisvesting). De gemeente besluit op basis van vastgestelde criteria en 

urgentie of aanvragen gehonoreerd worden.  

Structureel beheer en onderhoud 

Het meerjarige (technische) onderhoud van de onderwijsgebouwen, gebouwen voor sport, welzijn, cultuur en 

kinderopvang en verhuurpanden wordt, enkele uitzonderingen daargelaten, door de gemeente verzorgd en 

bekostigd. Voor het inzicht in de toekomstige kosten daarvan zijn per gebouw  meerjarenonderhouds -

(beheer)plannen opgesteld. 

Er is sprake van aanzienlijk achterstallig onderhoud hetgeen in 2011 totaal in beeld zal worden gebracht. 

Actuele ontwikkelingen, wet- en regelgeving 

In 2011 starten we met het actualiseren van de afzonderlijke meerjarenonderhoudsplannen 2011 voor alle 

gebouwen. 

De voormalige gemeente Maarssen, Loenen en Breukelen en de schoolbesturen hebben  zich gecommitteerd 

aan de regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven( SLOK)-regeling om binnen een termijn van vier jaar 

energiebesparende maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren aan eigen gebouwen. In 2010 is een plan van 

aanpak opgesteld. Uitgangspunt is, dat de lasten van de noodzakelijke investeringen worden terugverdiend door 

lagere exploitatielasten. 

Wat willen we bereiken?  

• Omvang en kwaliteit onderhoud op peil en 

• Beheersbare kosten beheer en onderhoud 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Verbetering onderhoudsniveau, verminderen achterstallig onderhoud,  

• Planmatige uitvoering onderhoud 

•  Vastgoedbeheersysteem 

• Actualiseren meerjaren onderhoud(beheer)plannen.  

Wat mag het kosten? 

Nu al is bekend dat het beschikbare budget voor onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (exclusief 

onderwijs) onvoldoende is. Op basis van de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen moet berekend 

worden, welke bedragen minimaal noodzakelijk zijn om de gemeentelijke gebouwen in goede staat te houden.  
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9. RIOLERING  
Het onderhoud van de riolering wordt volgens het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) uitgevoerd. Het omvat 

onderhoud, reparatie, renovatie en vervanging van rioleringswerken, zoals hoofdriool, bergbezinkbassins, 

bergbezinkleidingen, kolken, pompen/gemalen en overstorten. 

Actuele ontwikkelingen & wet –en regelgeving 

Door de nieuwe wet verbrede watertaken (verbreed GRP) krijgen gemeenten twee extra zorgplichten in te vullen, 

naast de zorgplicht afvalwater. Dit betekent drie zorgplichten: 

• Inzameling, berging en transport afvalwater 

• Beheer van afvloeiend hemelwater in stedelijk gebied 

• Beheren van het grondwaterpeil in stedelijk gebied (o.a. drainagesysteem) 

De bovenstaande punten met inbegrip van het beheer en onderhoud van de betreffende voorzieningen. Om deze 

verbrede watertaak te bekostigen is de grondslag voor de rioolheffing wettelijk verbreed. Dit zal worden 

meegenomen in het (verbrede) GRP 2011-2016. 

Wat willen we bereiken?  

Het doel is om een goed functionerend rioolstelsel dat voldoet aan de wettelijke milieueisen in stand te houden en 

de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen. 

Wat gaan we daarvoor doen?  

• Uitvoering renovatie / vervangingsinvesteringen volgens de bestaande GRP’s van de voormalige gemeenten 

Breukelen, Loenen en Maarssen. 

• Uitvoering monitoring- en meetplan (jaarlijks) 

• Reguliere werkzaamheden (reinigen, klachtenafhandeling, renovatie/onderhoud/vervanging van hoofdriool, 

pompen en gemalen) 
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3. Financiering 

Inleiding 
De paragraaf financiering betreft het treasurybeleid. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het inrichten van 

de treasuryfunctie en voor het scheppen van voorwaarden om deze te kunnen uitvoeren. In het treasurystatuut 

legt de gemeenteraad haar bestuurlijke keuzes voor de uitvoering van de treasuryfunctie en de beleidsmatige 

infrastructuur vast.  

Het  treasurystatuut  Stichtse Vecht wordt in het eerste halfjaar van 2011 door de nieuwe gemeenteraad 

vastgesteld.   

In de treasuryparagraaf bij de begroting zijn de beleidsvoornemens op het gebied van treasury voor dat 

betreffende begrotingsjaar vastgelegd. De treasuryparagraaf bij de jaarrekening doet verslag van en geeft 

verantwoording over de uiteindelijk behaalde resultaten op het gebied van treasury. 

Omdat de gemeenteraad eerst in januari 2011 is geïnstalleerd, is onderhavige paragraaf opgesteld binnen de 

kaders van de Wet FIDO en de huidige actuele treasurystatuten van de voormalige gemeenten Breukelen, 

Loenen en Maarssen. 

In verband met de gemeentelijke herindeling verdient het taakveld treasury veel aandacht. Het kader  voor de 

uitvoering van het treasurybeleid van de gemeente Stichtse Vecht zal worden vastgelegd in een nieuw 

treasurystatuut.  

Deze paragraaf geeft u inzicht in de voorgenomen activiteiten en beleidsvoornemens van de gemeente Stichtse 

Vecht op het gebied van treasury.   

Kader: Wet FIDO 
De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) is op 1 januari 2001 in werking getreden. De wet schept 

een bindend kader voor een verantwoorde en professionele inrichting van de treasuryfunctie bij decentrale 

overheden. 

In 2006 werd de Wet FIDO geëvalueerd en geconcludeerd werd dat deze naar behoren voldoet en de 

financieringsfunctie van decentrale overheden verder heeft verbeterd. 

Uitgangspunt voor de Wet FIDO is het beheersen van (financiële) risico’s. Dit uit zich in een tweetal kwalitatieve 

randvoorwaarden voor het treasurybeleid:  

• het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan als daarmee de 

publieke taak wordt gediend;  

• uitzettingen hebben een prudent karakter en zijn in de basis niet gericht op het genereren van extra 

inkomsten door het lopen van overmatige risico's.  

 

De Wet FIDO verplicht gemeenten tenslotte over een treasurystatuut en een treasuryparagraaf bij de begroting 

en het jaarverslag te beschikken.  
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Treasury activiteiten en beleidsvoornemens 2011 
Voor het begrotingsjaar 2011 worden de volgende activiteiten en beleidsvoornemens op het gebied van treasury 

geformuleerd:  

- Het verkrijgen, verzekeren en behouden van duurzame toegang tot de financiële markten tegen acceptabele 

condities; 

- Het opstellen van een efficiënte rekeningstructuur; 

- Het reguleren en optimaliseren van de gemeentelijke geldstromen; 

- Het stroomlijnen van de interne en externe informatiestromen; 

- Het opstellen van een betrouwbare liquiditeitenprognose op termijn; 

- Het uitzettingen- en financieringsbeleid; 

- Het – risicomijdend – optimaliseren van de rentebaten; 

- Het minimaliseren van de kosten van betalingsverkeer en de rentelasten; 

- Het minimaliseren van ongewenste financiële risico’s. 

Toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities 

Om de kernactiviteiten van de gemeente Stichtse Vecht te kunnen (blijven) financieren moet te allen tijde toegang 

tot de geld- en kapitaalmarkt tegen acceptabele condities gewaarborgd zijn.  

Opstellen van een efficiënte rekeningstructuur 

In de huidige situatie beschikken de fusiegemeenten gezamenlijk over 18 verschillende rekening –courant 

verhoudingen bij diverse bankinstellingen. Uit oogpunt van efficiency wordt het geldstromenverkeer van de 

gemeente Stichtse Vecht geclusterd en gestroomlijnd in een nieuwe rekeningstructuur.  

Reguleren en optimaliseren van de gemeentelijke geldstromen 

Ten behoeve van de gemeente Stichtse Vecht is een nieuwe hoofdrekening bij de NV Bank voor Nederlandse 

Gemeenten geopend. Aan de nieuwe hoofdrekening zijn nevenrekeningen gekoppeld om daarmee specifieke 

geldstromen inzichtelijk te houden. Het stelsel van rekening – courant verhoudingen is in een 

rentecompensatiecircuit ondergebracht.    

Stroomlijnen van (financiële) informatiestromen 

Volledige, betrouwbare en tijdige informatievoorziening is van essentieel belang voor een goede uitvoering van de 

treasuryfunctie. Het stroomlijnen van de interne en externe (financiële) informatievoorziening is ten behoeve de 

nieuwe organisatieopzet daarom een van de speerpunten.      

Opstellen van een liquiditeitenprognose 

Om toekomstige financiële posities vooraf te kunnen bepalen is een betrouwbare liquiditeitenprognose 

noodzakelijk. Wat betreft het inzichtelijk maken van de gemeentelijk geldstromen, is het van belang dat de 

(financiële) informatievoorziening organisatiebreed gestroomlijnd wordt.  

Optimaliseren van de rentebaten 

Het optimaliseren van de rentebaten is inherent aan een efficiënte rekeningstructuur, goed gereguleerde 

geldstromen en een betrouwbare liquiditeitenprognose op basis waarvan een ‘beleggingshorizon’ bepaald wordt. 
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Minimaliseren van de kosten betalingsverkeer en rentelasten 

Het implementeren van de nieuwe rekeningstructuur, het beëindigen van ‘oude’ rekening-courant verhoudingen 

alsmede het opstellen van een volledige en betrouwbare liquiditeitenprognose, moet leiden tot minimalisering van 

de kosten voor betalingsverkeer. Het minimaliseren van de rentelasten is mede afhankelijk van aard en duur van 

het tekort aan liquide middelen alsmede van de keuze in financieringsinstrumenten. 

Minimaliseren financiële risico’s 

De wet FIDO geeft in de vorm van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm concrete richtlijnen voor het beheersen 

van renterisico’s op de vlottende respectievelijk vaste schuld. Later in deze paragraaf wordt expliciet aandacht 

besteed aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 

Wat betreft het beheersen van het kredietrisico (debiteuren-), liquiditeitenrisico en koersrisico worden de kaders 

gehanteerd als opgenomen in de thans actuele treasurystatuten van de fusiegemeenten.  

Uitzettingen en financieringen 

Uitzettingen 

Het uitzetten van financiële middelen voor een periode tot één jaar behoort tot het liquiditeitenbeheer, terwijl het 

uitzetten van financiële middelen voor langere tijd tot het uitzettingen en financieringsbeleid behoort.  

In het treasurystatuut Stichtse Vecht wordt expliciet aandacht besteed aan het uitzetten van tijdelijk en/of 

structureel overtollige liquide middelen.  

Omdat het treasurystatuut van de gemeente Stichtse Vecht  het eerste halfjaar door de gemeenteraad wordt 

vastgesteld,  zullen eventueel tijdelijk overtollige liquide middelen (periode 1 januari 2011 tot en met de datum 

vaststelling treasurystatuut) risicomijdend worden uitgezet bij een voldoende kredietwaardige tegenpartij (AA 

rating). 

Financieren 

Voor het aantrekken van financiële middelen wordt onderscheid gemaakt tussen  het financieren op de geldmarkt 

(transacties met een looptijd korter dan één jaar) en het financieren op de kapitaalmarkt (transacties met een 

looptijd langer dan één jaar). 

Korte financiering (geldmarkt) is onderdeel van het cashmanagement (kasbeheer) en heeft ten doel om lopende 

uitgaven te financieren. Gelet op het risico van plotselinge en substantiële fluctuaties in de rentelasten, is een 

strakke inkadering (treasurystatuut Stichtse Vecht) noodzakelijk.  

Lange financiering (kapitaalmarkt) vormt een integraal onderdeel van het lange investeringsbeleid, waarbij het 

financieringsbeleid verantwoord is en de renterisico’s goed beheersbaar zijn.  

LIQUIDITEITENPOSITIE 

Binnen de gemeentebegroting lopen baten en lasten in principe synchroon, dat wil zeggen dat baten en lasten 

over het gehele begrotingsjaar gemeten in evenwicht zijn. Dit betekent echter niet dat er gedurende het 

begrotingsjaar geen sprake kan zijn van een tijdelijk overschot of tijdelijk tekort aan liquide middelen. Er zullen 

posities ontstaan: positief of negatief. 
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FINANCIERINGSBEHOEFTE 

Algemeen wordt de financieringsbehoefte bepaald door lopende of toekomstig geplande investeringen.  

In de investeringsuitgaven wordt normaliter voorzien door het benutten van eigen middelen dan wel word hiervoor 

één (of meerdere) geldlening(en) aangetrokken, waarbij de looptijd gerelateerd is aan de afschrijvingstermijn voor 

de betreffende investering.  

De omvang van de financieringsbehoefte van  de gemeente Stichtse Vecht bij aanvang van het begrotingsjaar 

2011 wordt o.a. beïnvloed door het begrotingstekort, het beeld  zal door de ingezette maatregelen in de loop van 

dit jaar duidelijker worden.  

De aard en/of oorzaak van het verwachte liquiditeitstekort is in beeld en kan worden herleid naar: 

• Kosten herindeling; 

• Lopende en toekomstig in het begrotingsjaar 2010 geplande investeringen; 

• Grondexploitatie; 

• Exploitatietekorten. 

LENINGPORTEFEUILLE 

De gezamenlijke, geclusterde leningportefeuille van de gemeente Stichtse Vecht bestaat bij aanvang van het 

begrotingsjaar 2011 uit dertien langlopende geldleningen met verschillende restant looptijden.  

De restant hoofdsom beloopt bij aanvang van het begrotingsjaar 2011 een bedrag van € 28,1 miljoen tegen een 

gemiddelde rente van 4,48%.    

Woningcorporaties 

De voormalige gemeenten Breukelen en  Loenen hebben voor het voormalig woningbedrijf én/of 

woningcorporaties (wsw leningen)nog enkele leningen uitstaan. Breukelen heeft hiervoor destijds leningen 

aangetrokken bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten terwijl  Loenen de leningen aan woningcorporatie(s) uit 

eigen middelen heeft verstrekt. 

De lening van het  voormalige woningbedrijf in Breukelen  oorspronkelijk  € 5,4 miljoen  is destijds  overgenomen 

door de woningbouwvereniging en heeft een restant schuld van € 3,7 miljoen.  Evenals de andere leningen van 

de woningbouwvereniging wordt deze lening inclusief opslag verrekend met de woningbouwvereniging.  Deze 

leningen zijn buiten de geclusterde leningportefeuille Stichtse Vecht gehouden.  
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RENTE (ONTWIKKELING) 

Macro-economische indicatoren en de voortdurende vraag naar én aanbod van financiële middelen zijn (mede) 

bepalend voor de renteontwikkeling. Het renteniveau is om deze reden bij voortduring in beweging en een 

toekomstige rente is daarom nooit exact te voorspellen, er zal altijd sprake zijn van renteonzekerheid.  

Binnen de Wet FIDO wordt de renteonzekerheid voor de korte termijn uitgedrukt in de kasgeldlimiet, de 

renteonzekerheid voor de lange termijn wordt uitgedrukt in de renterisiconorm. 

Kortlopende rente (geldmarkt), verwachting 

De economische crisis heeft de afgelopen jaren geleid tot een substantiële daling van de rente op de geldmarkt. 

Inmiddels heeft de kortlopende rente zich wat gestabiliseerd, maar een substantiële stijging van de rente op de 

geldmarkt wordt vooralsnog niet verwacht.    

Langlopende rente (kapitaalmarkt), verwachting 

De langlopende rente (kapitaalmarkt) is gedaald naar een historisch dieptepunt. Er zijn echter tekenen van een 

gematigd economisch herstel als gevolg waarvan er voor het begrotingsjaar 2011 een (lichte) stijging van de 

rente op de kapitaalmarkt wordt verwacht. 

Renterisico’s 

Het beheersen van renterisico’s uit zich concreet in de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beide instrumenten 

beogen eventuele renterisico’s te begrenzen die verbonden zijn aan de financiering van korte respectievelijk 

lange schuld. 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet wordt uitgedrukt in een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van 8,5% berekend over 

het begrotingstotaal (het totaal van de lasten op de programmabegroting). Met de kasgeldlimiet wordt de norm 

gesteld voor het maximumbedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen 

(looptijd < 1 jaar) mag financieren. 

Berekening kasgeldlimiet 

Begrotingstotaal 

Gemeente Stichtse Vecht 

Percentage Kasgeldlimiet 

€             105.000.000 8,5% €                8.925.000 

 

Als de kasgeldlimiet in drie opeenvolgende kwartaalrapportages overschreden wordt, moet de toezichthouder 

(provincie Utrecht) daarvan in kennis worden gesteld. De gemeente moet vervolgens een plan van aanpak 

opstellen waaruit blijkt op welke wijze in de toekomst weer aan de kasgeldlimiet voldaan zal worden.  

Indien het liquiditeitstekort van structurele aard is, moet een langlopende geldlening (kapitaalmarkt) worden 

aangetrokken. 
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Renterisiconorm 

De renterisiconorm omvat het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat toekomstige 

rentelasten van het vreemd vermogen hoger zullen zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau. 

Sinds het begrotingsjaar 2009 wordt de renterisiconorm uitgedrukt in een percentage van 20% van het 

begrotingstotaal.  

De renterisiconorm heeft ten doel renterisico’s bij herfinanciering te beheersen en verplicht gemeenten spreiding 

aan te brengen in de leningportefeuille. Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemeente Stichtse Vecht in 2010 én 

meerjarig aan de renterisiconorm voldoet. 

Berekening renterisiconorm ( per 16 augustus 2010) 

Berekening renterisico Begrotingsjaar (bedragen x € 1.000) 

2011 2012 2013 2014 

1 Renteherzieningen                0 1.878 0 0 

2 Betaalde aflossingen         3.097 1.236 2.531 2.379 

A Renterisico (1 + 2)        3.097 3.114 2.531 2.379

      

Berekening renterisiconorm     

3 Begrotingstotaal       105.000 105.000 105.000 105.000 

4 Percentage             20% 20% 20% 20% 

B Renterisiconorm        21.000 21.000 21.000 21.000

      

Toets renterisiconorm     

B Renterisiconorm        21.000 21.000 21.000 21.000 

A Renterisico          3.097 3.114 2.531 2.379 

      

Ruimte (+) / Overschrijding (-)        17.903 16.008 18.469 18.621

 

De berekening van de renterisiconorm op het begrotingstotaal maakt duidelijk dat het aantrekken van een of 

meerdere nieuwe langlopende geldleningen in het begrotingsjaar 2011 niet zal leiden tot een overschrijding van 

de renterisiconorm. 

Risicobeheer (overig) 
In het treasurystatuut Stichtse Vecht zal expliciet aandacht worden besteed aan financiële risico’s. Vooruitlopend 

hierop worden de overige (financiële) risico’s op de volgende wijze ingebed. 

Kredietrisico (debiteurenrisco). 

De kredietcrisis heeft geleid tot het scherper stellen van de eisen aan de kredietwaardigheid van de tegenpartij. 

Artikel 2, lid 2 van de Wet FIDO geeft in dit verband een verwijzing naar de ministeriële regeling: ‘Regeling 

uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)’.  

De ratingvereisten in Ruddo maakten tot 1 januari 2010 geen onderscheid tussen korte uitzettingen en die voor 

langere tijd. Gelet op het feit dat financiële risico’s toenemen naarmate uitzettingen langer uitstaan, is er voor 

uitzettingen voor langere tijd een hogere rating (kredietwaardigheid) vereist. 
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Uitzettingen voor een periode langer dan drie maanden worden slechts aangegaan met een financiële 

instellingen, gevestigd in een lidstaat die behoort tot de Europese Economische Ruimte (EER) die  beschikt over 

een minimale kredietwaardigheid van AA afgegeven door tenminste twee erkende ratingbureaus (Standard & 

Poor’s/ Moody’s en/of Fitch). 

Voor uitzettingen voor een periode korter dan drie maanden geldt dat de financiële instelling over een 

kredietwaardigheid beschikt van tenminste een A – rating, eveneens afgegeven door twee erkende 

ratingbureaus. 

Liquiditeitenrisico 

Het liquiditeitenrisico wordt normaliter beperkt door afstemming van de treasuryactiviteiten op de (korte termijn). 

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling is er nog onvoldoende inzicht in de geldstromen ná 1 januari 2011. 

Dit betekent dat er na 1 januari 2011 een liquiditeitenrisico wordt gelopen als gevolg waarvan eventuele 

financieringskosten hoger zouden kunnen uitvallen. 

Koersrisico 

Koersrisico’s kunnen deels worden beperkt door een prudent beleggingsbeleid te voeren.  

Hieronder wordt onder andere verstaan het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquide middelen bij een tegenpartij 

waaraan een voldoende kredietwaardigheid is toegekend.  

(Tijdelijk) overtollige liquide middelen zullen – uitsluitend in euro’s – worden belegd in producten met 

hoofdsomgarantie aan het einde van de looptijd en/of in uitzettingen met vastrentende waarden.  

Er is nog onvoldoende inzicht in de liquiditeitenprognose voor de korte en middenlange termijn als gevolg 

waarvan de looptijd van uitzettingen in 2011 wordt beperkt tot maximaal enkele maanden. 

Administratieve organisatie 
De inrichting van de administratieve organisatie en interne controle moet waarborgen dat: 

 De uitvoering van de treasuryactiviteiten rechtmatig  en doelmatig is; 

 De treasuryactiviteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd; 

 De (financiële) risico’s kunnen worden beheerst; 

 De juistheid, volledigheid en tijdigheid van de interne en externe informatiestromen gewaarborgd is. 

 

De administratieve organisatie en interne controle van de treasuryfunctie is normaliter vastgelegd in het 

treasurystatuut. Omdat het treasurystatuut van de gemeente Stichtse Vecht pas in 2011 door het bestuur zal 

worden vastgesteld, wordt vooralsnog uitgegaan van de administratieve organisatie als vastgelegd in de nu 

gehanteerde treasurystatuten.  
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4. Bedrijfsvoering 
 

Inleiding 
Deze eerste paragraaf Bedrijfsvoering van Stichtse Vecht is met name bedoeld als een rapportage van de 

bedrijfsvoering op hoofdlijnen.  

Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, 

organisatie, financieel beheer, juridische zaken en facilitaire dienstverlening . Bedrijfsvoering is heden ten dage 

meer. Het is meer en meer van belang voor het verwezenlijken van programma’s en in verband daarmee voor 

een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Bovendien zijn de externe en interne processen van 

gemeenten nauwer met elkaar vervlochten geraakt vanwege de toegenomen behoefte van burgers..        

PERSONEEL & ORGANISATIE  
In programma Bestuur en Dienstverlening is aangegeven dat dienstverlening een speerpunt is. Dit is ook te zien 

aan de inrichting van de bedrijfsvoering. De organisatie wordt (op hoofdniveau)  niet primair ingericht op basis van 

beleidsinhoudelijke samenhang of gelijksoortige processen of producten, maar op vraaggerichte wijze op basis 

van de vraagpatronen en gedaanten van de burger: 

• de burger als individuele afnemer, klant van gemeentelijke diensten. In deze relatie is de gemeente 

dienstverlener 

• de burger als bewoner van een kern of een wijk die de gemeente (collectief) aanspreekt op de fysieke 

leefomgeving en inrichting van de eigen wijk of kern. In deze relatie is de gemeente beheerder (van de 

openbare ruimte)  

• de burger als inwoner van de gemeente die op gemeentelijk niveau belangen gewogen en behartigd wil 

zien (partner). De gemeente is interactief, brengt partijen bij elkaar en treedt stimulerend en 

coördinerend op. In deze relatie is de gemeente ontwikkelaar (van beleid) 

• de burger die regels van de overheid moet naleven. De burger is ingezetene en de gemeente bepaalt de 

regels en is handhaver van die regels 

Daarnaast wordt een eenheid ingericht waarin taken worden gepositioneerd die zoveel mogelijk 

marktconform (facilitair) worden uitgevoerd of die te maken hebben met het functioneren van de 

organisatie als geheel (control). 

 

Het belangrijkste kenmerk van het organisatiemodel is dat op basis van bovengenoemde indeling 

beleidsdisciplines worden opgedeeld tussen de verschillende onderscheiden eenheden. Daarbij worden 

sociale en fysieke taken zowel ondergebracht binnen de eenheid die zich richt op de burger als wijk- en 

kernenbewoner als binnen de eenheid die zich richt op de burger als inwoner van de gemeente.  

De organisatiestructuur per 1 januari 2011 is een structuur waarbij sprake is van een groeimodel. Het begint 

vanuit een directiemodel en moet groeien naar een gekanteld directiemodel. Hierbij speelt vooral de inschatting 

van het ontwikkelingsstadium van de huidige organisatie een rol. Dit betekent dat gekozen wordt voor een model 

waarbij de organisatie op onderdelen wordt ingericht volgens het gewenste model, en waarbij op andere 

onderdelen aanzetten worden gegeven die op een later moment via een natuurlijk proces leiden tot verdere 

ontwikkeling van de structuur in de richting van het gewenste model.  
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Het samenvoegen van oude ambtelijke en bestuurlijke culturen en werkwijzen vraagt in 2011 bijzondere 

aandacht. Uit een in 2010 gehouden cultuurmeting is een gewenste organisatiecultuur gedestilleerd,  die 

gefaseerd over de jaren 2011 en 2012 tot uitvoering moet worden gebracht. Dit vraagt een omslag in denken en 

handelen van alle niveaus binnen de gemeentelijke organisatie. Via een zogenaamde  ‘doelgroepenbeweging’, 

waarbij alle ambtelijke en bestuurlijke disciplines zullen worden betrokken, zal in 2011 de 1e aanzet worden 

gegeven voor een cultuuromslag van ‘theorie (papier) naar praktijk’. Het tweeledige doel hierbij is een 

organisatiecultuur tot leven te brengen die bijdraagt aan een goede dienstverlening aan de inwoners en 

daarnaast een werkklimaat schept waarin het prettig en constructief werken is. 

In 2011 wordt de inrichting van de organisatie en de bedrijfsvoering verder ontwikkeld. Een belangrijk gegeven is 

dat de organisatie zoals die op 1 januari 2011 zal starten niet klaar is. De organisatie zal zich vanuit het 

vertrekpunt verder moeten ontwikkelen. De contouren van het bepaalde ‘gekantelde directiemodel’ zullen 

geleidelijk aan steeds meer vorm en inhoud moeten krijgen. Daarnaast zijn er een aantal grote ontwikkelingen die 

van groot belang zijn voor de verdere inrichting en vormgeving van de organisatie. We noemen de ontwikkeling 

van het KCC (klantcontactcentrum), de digitalisering van de dienstverlening, digitalisering van de interne 

bedrijfsprocessen (waaronder zaakgericht werken), maar natuurlijk ook de meer gebiedsgerichte benadering, 

waarvoor in de afdeling Wijken en kernen reeds de eerste aanzetten zijn gedaan.  

Bij alle aspecten die te maken hebben met de doorontwikkeling van de organisatie zal steeds vanuit de 

vastgelegde (brede) visie de focus continu gericht moeten zijn op hetgeen de collectieve klant (samenleving, 

kern, wijk, buurt, vereniging) dan wel de individuele klant (burger) van de gemeente en haar ambtelijke 

organisatie verwacht. 

HUISVESTING 
Per 1 januari 2011 is de ambtelijke organisatie verdeeld wordt over de huidige panden van de  voormalige 

gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Het gaat om een tijdelijke situatie waarbij  de gemeenteraad zich 

zal moeten beraden op de definitieve huisvesting. 

Voor de huisvesting in 2011 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

– Afdelingen bij elkaar worden gehuisvest; 

– Centrale publieksbalie in de voormalige gemeente  Maarssen.  Een service functie in voormalige kern  

Breukelen /Loenen. 

– De raadszaal is  in Loenen.  

 

In 2011 zal gestart worden met een onderzoek naar permanente centrale huisvesting. Door decentralisatie in de 

huisvesting ontstaat efficiency verlies. Uiteraard zullen wij trachten dit efficiency verlies tot een minimum te 

beperken.  

ICT 
In voorbereiding op de herindeling is eind 2010 één nieuwe infrastructuur gecreëerd, daarbij  is zoveel mogelijk 

het applicatielandschap en de gemeentebrede ICT organisatie geharmoniseerd. Het jaar 2011 staat in het teken 

van nazorg van deze harmonisatie.  In februari/maart  2011 zal een Europese aanbesteding van ICT beheer 

plaatsvinden.  

Er wordt een beperkt aantal ICT projecten opgezet in 2011. Het betreft hier reeds ingeplande projecten vanuit de 

drie voormalige gemeenten.  Bijvoorbeeld het implementeren van het Documenten-Management-Systeem (DMS). 
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Hiermee zullen de papieren documenten omgezet worden in een digitale documentenstroom waaraan (digitale) 

processen gekoppeld worden. Daarnaast wordt de website verder ontwikkeld. Andere reeds geplande activiteiten 

zijn het ontwikkelen van een bestuursinformatiesysteem en het mogelijk maken van thuiswerken.   

FINANCIEEL BEHEER 
In de Gemeentewet wordt expliciet aangegeven wat onder financieel beheer verstaan wordt. Het betreft de 

volgende onderwerpen: 

 Verordening artikel 212:  Versterking beleidsmatig karakter financiële verordening; 

 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. 

 Verordening artikel 213a:  Verordening over periodiek onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van 

het gemeentelijk beleid. 

 Verordening lokale rekenkamerfunctie: Het betreft hier een commissie van de raad of een zelfstandige 

instelling die doelmatigheid - en doeltreffendheid - en incidenteel rechtmatigheidonderzoeken doet naar het 

gemeentelijk beleid. 

 

De eerste drie genoemde financiële verordeningen  worden in maart aan de raad  ter besluitvorming aangeboden. 

RECHTMATIGHEID 
Het is van groot  belang  zowel de financiële als juridische rechtmatigheid  in de organisatie te borgen.  
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5.  Paragraaf Verbonden partijen 
De paragraaf Verbonden partijen handelt over samenwerkingsvormen van de gemeente Stichtse Vecht met 

andere partijen, waarin de gemeente een bestuurlijk  én een financieel belang heeft.  

Het hebben van een bestuurlijk belang houdt in, dat er sprake is van zeggenschap, door vertegenwoordiging of 

door stemrecht. Van een financieel belang is sprake als: 

− de gemeente  aan de verbonden partij een bedrag beschikbaar stelt en dit bedrag niet verhaalbaar is als de 

verbonden partij failliet gaat of  

− als er voor een bepaald bedrag aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet 

nakomt. 

 

Het gaat dus specifiek om de combinatie van financiële én bestuurlijke inbreng. Het gaat dus niet alleen om 

deelnemingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, maar om alle denkbare privaatrechtelijke 

samenwerkingsvormen, zoals stichtingen, vennootschappen, verenigingen etc. 

De voorliggende paragraaf geeft inzicht in de relaties en verbindingen van onze gemeente met (verbonden) 

partijen. Daarbij wordt voor het inzicht van de raad de relatie tussen de verbonden partijen en het publieke belang 

in hoofdlijnen aangegeven. Het gaat daarbij om het belang zoals dat is geconcretiseerd in de programma’s. 

Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat gemeenten in principe ook zelf kunnen doen. De verbonden partij is 

dan min of meer gemandateerd door de gemeente. De gemeente of samenwerkende gemeenten, blijven de 

uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. 

De raad heeft hierbij een kaderstellende en controlerende taak.  

ONTWIKKELINGEN 

Met het eerste jaar van de gemeente Stichtse Vecht is ook sprake van een integratie van de gemeenschappelijke 

regelingen van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Een groot aantal van de 

gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen waren van toepassing voor alle drie de gemeenten. Dit geldt 

echter niet voor alle gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen. In deze situatie zal moeten worden 

beoordeeld of, en zo ja onder welke voorwaarden, Stichtse Vecht deel zal nemen aan deze gemeenschappelijke 

regelingen. Deze beoordeling dient vanuit de positie van de nieuwe gemeente nog plaats te vinden.  

Nadere invulling van de paragraaf verbonden partijen zal uitgewerkt worden.  

  

91 
 



Lijst  van verbonden partijen 

 Naam gemeenschappelijke regeling / stichting

1. Bestuur Regio Utrecht (BRU)  

2. Afvalverwerking Utrecht (AVU) 

3. GGD midden-Nederland 

4. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

5. Sociaal Werkvoorzieningsschap ‘Het Westelijk Gebied van Utrecht’ (PAUW-bedrijven) 

6. Milieudienst Noord-West Utrecht 

7. Streekarchivariaat Vecht & Venen 

8. Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 

9. Veiligheidsregio (VRU) 

10 Plassenschap Loosdrecht e.o.  

11 Gemeenschappelijke regeling Primair onderwijs 

12 Intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) 

13 Stichting urgentie woningverdeling 

14 Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) 

15 Stichting BrooklynBridgeBreukelen 

16 Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland 

17 Dudok de Wit Stichting 

18 Elly van Stekelenburg stichting 

19 Stichting Slot Zuylen 

20 Stichting Adam van Lockhorst 

21 Gebiedscommissie De Venen 

22 Gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden 
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6. Grondbeleid 

Inleiding 
Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma’s zoals 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 Stichtse Vecht. 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. 

Voor de gemeente Stichtse Vecht is er nog geen vastgesteld grondbeleid. Daarom wordt er in deze paragraaf van 

uitgegaan dat het bestaande beleid van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen zal worden 

voortgezet voor de in die gemeenten lopende grondexploitaties. Aan het einde van deze paragraaf wordt op 

hoofdlijnen een beeld geschetst van de belangrijkste lopende exploitaties in de voormalige gemeenten. 

BESTAAND BELEID 
Door de voormalige gemeenten Loenen en Breukelen werd er een actief grondbeleid gevoerd bij het realiseren 

van bestemmingsplannen voor zowel woningbouw als bedrijventerrein 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. 

In de voormalige gemeente Maarssen was in beginsel gekozen om geen actieve grondpolitiek te voeren. In 

uitzonderlijke gevallen was deze gemeente bereid, indien de noodzaak hiervoor was aangetoond, strategische 

posities door aankoop in te nemen of eigendom zelf te realiseren. 

Voor 2011 wordt een keuze gemaakt worden of we actief of passief grondbeleid toepassen.  

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. Hierin is ook meegenomen de omvang van de algemene reserve 

grondexploitaties van de voormalige gemeenten. De grondexploitatie vormt één geheel met de totale financiële 

huishouding van de gemeente.  

INSTRUMENTEN GRONDBELEID 

De Wet ruimtelijke ordening 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. Andere instrumenten die de gemeenten kan inzetten in het kader van het grondbeleid zijn onder 
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meer het voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigening op grond van de 

Onteigeningswet. 
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7. Lokale heffingen 
 

Inleiding 
Deze paragraaf bevat: 

- een overzicht van de diverse heffingen 

- het beleid ten aanzien van de lokale heffingen 

- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid 

Bij de lokale lasten kan onderscheid worden gemaakt tussen een tweetal belastingvormen: 

1. Belastingen die dienen om inkomsten te genereren die vrij besteedbaar zijn, de zogenaamde ongebonden 

heffingen (algemene belastingen). 

2. Belastingen die dienen om kosten te verhalen op degenen die deze kosten veroorzaken, de zogenaamde 

gebonden heffingen (tarieven). 

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. Overigens is er sprake 

van een macronorm (landelijk) voor de o.z.b. tarieven. 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 Onroerende 

zaakbelasting de belangrijkste is. 

 

De gemeentelijke belastingen en retributies die op dit moment worden  geheven zijn: 

 Onroerende zaakbelasting  

 Roerende zaakbelasting     

 Hondenbelasting      

 Rioolrechten     

 Parkeerbelasting (kern)   

 Afvalstoffenheffing  

 Precariobelasting  

 Toeristenbelasting 

 Forensenbelasting 

 Diverse leges en rechten 

 

Deze paragraaf lokale lasten heeft betrekking op zowel de belastingen als de retributies   

Ongebonden lokale lasten (zoals OZB, hondenbelasting en precariobelasting) worden tot de algemene 

dekkingsmiddelen gerekend, omdat de opbrengst los staat van de kosten van de (individuele) diensten die 

worden verricht. Met andere woorden: er hoeft geen relatie te bestaan tussen de opbrengsten en de kosten van 

de diensten die de gemeente verricht.  Gebonden heffingen (zoals de afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges) 

kunnen worden geheven om kosten die voortvloeien uit het gebruik van gemeentelijke bezittingen of 

gemeentelijke dienstverlening te verhalen. Basis voor deze heffingen is het profijtbeginsel waarbij degene die 

profiteert van een gemeentelijke dienst daarvoor moet betalen.  

 



Visie en beleid  
Het college van burgemeester en wethouders staat voor een degelijk en transparant financieel beleid. Daarin zijn 

de volgende specifieke uitgangspunten opgenomen voor de gemeentelijke belastingen en heffingen.  

1. De interne bedrijfsvoering is overzichtelijk, kosten worden op een realistische wijze toegerekend en de 

gemeentelijke tarieven zijn kostendekkend. 

2. Het streven is dat burgers steeds meer belastingzaken online kunnen afhandelen. 

3. In 2011 wordt de WOZ-administratie aangesloten op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 

Voor wat betreft de bepaling van de WOZ-waarden is de WOZ-administratie de basisregistratie.  

 

De tarieven van de belastingen en overige heffingen worden in principe verhoogd met het te verwachten 

inflatiepercentage. Dit percentage bedraagt voor 2011 1,5%.  Verder geldt als uitgangspunt dat de tarieven voor 

de gemeentelijke dienstverlening (de gebonden heffingen) 100% kostendekkend zijn.. In deze paragraaf treft u de 

tarieven aan voor de belangrijkste belastingen en heffingen. Een  

Toelichting op de verschillende belastingsoorten 
 

Onroerende zaakbelastingen(Ozb) 

De Onroerendezaakbelastingen wordt geheven over alle onroerende zaken, zoals woningen, bedrijven, grond en 

winkels. De Ozb bestaat uit het gebruikersdeel niet-woningen en het eigenarendeel van woningen en niet-

woningen. De grondslag van de Ozb is de (economische) waarde van de onroerende zaak, de zogenaamde Woz-

waarde en wordt door een beschikking vastgesteld: de Woz-beschikking. De Woz-waarde is aan de hand van 

taxaties bepaald en is vastgesteld naar de waarde op 1 januari 2010. De Woz-beschikking geldt voor het jaar 

2011. Sinds 2007 vinden taxaties jaarlijks plaats en wordt de Woz-waarde jaarlijks vastgesteld. Op basis van de 

Woz-waarde per waardepeildatum 1 januari 2010 en de geraamde opbrengst uit de Ozb worden de tarieven voor 

2011 vastgesteld. Hierdoor wordt de mutatie in de getaxeerde waarde gecompenseerd door een aanpassing van 

de tarieven.  

Roerendezaakbelastingen (Rzb)   

De Roerendezaakbelastingen komen overeen met de Ozb, met dit verschil dat deze belastingen worden geheven 

over roerende zaken, zoals stacaravans en woonboten. Voor deze belastingen gelden daarom dezelfde 

uitgangspunten en tarieven als voor de Ozb.  

Hondenbelasting 

Inwoners moeten hondenbelasting betalen als  ze een of meerdere honden hebben. Het tarief geldt per hond. 

Voor kennels is een apart tarief vastgesteld.  

De Gemeentewet kent alleen een hondenbelasting en dus geen katten- of paardenbelasting en dergelijke. 

Belastingplichtig is iemand die een hond bezit, verzorgt en onder zijn toezicht heeft.  

Toeristenbelasting  

Toeristenbelasting is een directe belasting die geldt voor het bieden van een verblijf met 

overnachtingsmogelijkheden in de gemeente tegen een vergoeding (in welke vorm dan ook) voor personen die 

niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister. Bijvoorbeeld in hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele 
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kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen. Belastingplichtig is 

degene die gelegenheid biedt tot het verblijf. Binnen de gemeentegrenzen is een aantal campings waarvoor de 

toeristenbelasting geldt. De opbrengsten zijn wisselend omdat het aantal overnachtingen bepalend is voor de 

hoogte van de aanslag.  

Wij maken onderscheid naar landtoeristen en watertoeristen.  

Woonforensenbelasting 

De woonforensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die niet in de gemeente wonen maar daar wel 

meer dan 90 dagen per jaar verblijf houden of gedurende meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning 

beschikbaar houden.  

Afvalstoffenheffing  

Voor het ophalen van het huishoudelijk afval is afvalstoffenheffing verschuldigd. De hoogte van het bedrag is 

afhankelijk van het aantal personen dat gebruik maakt van een perceel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen een éénpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. 

De afvalstoffenheffing wordt geheven wanneer de gemeente ten minste éénmaal per week het huishoudelijk afval 

ophaalt, zoals de Wet milieubeheer voorschrijft. Of de gebruiker van een perceel wel of geen huishoudelijk afval 

aanbiedt, is voor deze heffing niet van belang. Het tarief betreft uitsluitend een kostenverhaal voor het ophalen en 

het verwerken van huishoudelijk afval en die niet van bedrijfsafval. De afvalstoffenheffing is inclusief de inflatie 

kostendekkend.  

Rioolheffing  

De kosten voor het in stand houden en beheren van het rioolstelsel worden verhaald met een rioolheffing. De 

gebruiker van een eigendom waaruit direct of indirect afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, is 

belastingplichtig. De rioolheffing wordt berekend aan de hand van het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit 

het eigendom wordt afgevoerd. Dit aantal bedraagt negentig procent van het waterverbruik in het voorafgaande 

gebruiksjaar van waterleidingbedrijf  Vitens.  

Op 1 januari 2008 is de wet verankering bekostiging gemeentelijke watertaken in werking getreden. Dat houdt 

o.a. in dat met ingang van 2010 een nieuwe verbrede rioolheffing wordt ingevoerd. Wij hebben er voor gekozen 

alle kosten via één heffing te verhalen. De kosten die worden gemaakt voor het in stand houden en het beheren 

van het gemeentelijke rioleringsstelsel kunnen worden verhaald op de gebruikers van dat rioleringsstelsel.  

Kadegelden  

Voor het gebruik of genot van kaden, steigers en glooiingen die in eigendom, onderhoud of beheer van de 

gemeente zijn, wordt kadegeld geheven. De reder, eigenaar gezagvoerder, schipper of de geleider van een 

afgemeerd vaartuig, dus degene die de feitelijke leiding over het vaartuig heeft, is belastingplichtig. De hoogte 

van kadegeld hangt af van de lengte van het vaartuig. 

Lijkbezorgingsrechten  

Er worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of namens de gemeente 

verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats. Belastingplichtig is de aanvrager, degene voor 

wie de dienst wordt verricht of degene die van de bezittingen, werken en inrichtingen gebruik maakt. De rechten 

worden geheven conform de bij de verordening behorende tarieventabel. 
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Marktgelden  

Er wordt marktgeld geheven voor het innemen van standplaatsen - zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening 

regelende het marktwezen - op de terreinen die zijn aangewezen voor de wekelijkse warenmarkten. Het 

marktgeld wordt geïnd bij degene aan wie de standplaats is toegewezen. Als heffingsgrondslag geldt de 

oppervlakte van de in gebruik genomen grond. 

Parkeerbelasting  

De parkeerbelasting wordt geheven ten behoeve van parkeerregulering. Dit geldt alleen voor Breukelen. 

Precariobelasting 

De precariobelasting kan worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare 

dienst bestemde gemeentegrond. Precario wordt onder andere geheven voor terrassen op gemeentegrond of 

standplaatsen.  

LEGES  

Onder de naam leges worden rechten geheven over het genot van, door of namens het gemeentebestuur 

verstrekte diensten, genoemd in de Legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel. Belastingplichtig is 

de aanvrager van de dienst of degene voor wie de dienst is verleend. Omdat het aantal dienstverleningen 

waarvoor leges wordt geheven zo omvangrijk is, beschrijven we hier enkele belangrijke legescomponenten.  

Leges burgerlijke stand, verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA), reisdocumenten en 

rijbewijzen  

Voor huwelijksvoltrekkingen en voor het verstrekken van persoonsgegevens uit de gemeentelijke 

basisadministratie, van paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen en dergelijke is de aanvrager leges 

verschuldigd. In de meeste gevallen zijn dat vaste bedragen, al of niet inclusief de verplichte rijksleges.  

Leges bouwvergunningen   

Voor alle dienstverlening inzake het verlenen van bouwvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen en dergelijke 

worden (bouw)leges geheven. In de tarieventabel staan de bedragen die voor deze verschillende vormen van 

dienstverlening in rekening worden gebracht. Als grondslag daarvoor geldt een bedrag dat is gerelateerd aan de 

beoogde bouwkosten. Het uitgangspunt is dat de hoogte van de leges aansluit bij de daadwerkelijk te maken 

kosten.  

Leges milieubeheer  

Voor onderzoeken naar geluidshinder, bodemgesteldheid en luchtkwaliteit worden leges in rekening gebracht. 

Deze leges zijn gebaseerd op de tarieven die de milieudienst Noord-West Utrecht aan de gemeente in rekening 

brengt. 

 

Leges brandweer  

De brandweerleges worden in rekening gebracht voor het afgeven van gebruikersvergunningen in verband met 

brandveiligheid.  

 

Marktgelden  

Voor het innemen van standplaatsen op de voor het houden van wekelijkse warenmarkten bestemde terreinen 

vraagt de gemeente marktgeld. 
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Het kwijtscheldingsbeleid  
De gemeente kan kwijtschelding van de belastingaanslag verlenen door in de belastingverordening of een 

afzonderlijke regeling vast te leggen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend.  Voor de gemeente 

Stichtse Vecht kan kwijtschelding toegepast worden voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting.  

Bij de uitvoering van de kwijtscheldingen is de Invorderingswet van toepassing. Kwijtschelding wordt verleend als 

er sprake is van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van betalingscapaciteit. Bij positieve betalingscapaciteit 

wordt geen kwijtschelding verleend. 

De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid om automatisch kwijtschelding te verlenen aan bepaalde 

groepen uitkeringsgerechtigden. 

De hoogte van het kwijtscheldingsbedrag is ook afhankelijk van de hoogte van de maximale kwijtscheldingsnorm. 

De gemeente Stichtse Vecht zal deze norm nog vaststellen. 
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