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Inleiding 
 

Voor u ligt de jaarrekening 2011 van de gemeente Stichtse Vecht. Met de jaarrekening legt het college 

verantwoording af over het gevoerde beleid. Op grond van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dient de raad 

de jaarrekening vast te stellen vóór 15 juli 2012. De jaarrekening 2011 is de eerste jaarrekening van de gemeente 

Stichtse Vecht na de herindeling van de (voormalige) gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. De 

voorbereidingtijd van acht maanden om tot de gemeente Stichtse Vecht te komen is kort gebleken. Daardoor zijn 

veel financiële vraagstukken bij de nieuwe gemeente terechtgekomen. De gevolgen hiervan zijn grotendeels in 

2011, met doorloop naar het eerste trimester 2012, opgepakt. Het financieel beleidskader, vastgelegd in het 

coalitieakkoord en collegeprogramma, geven daar richting aan. 

 

Een solide financieel beleid dat duurzaam in evenwicht is, is voor ons essentieel, evenals het aanhouden van een 

verantwoorde reservepositie. De uitwerking hiervan is neergelegd in de financiële verordeningen en een tweetal 

door de raad vastgestelde nota’s. De constatering in de Bestuursrapportage 2011 dat rentelasten niet voldoende 

in beeld waren, met de onzekerheid over de grondexploitaties en grote projecten, heeft ons college doen 

besluiten deze vraagstukken per onderdeel, maar wel in samenhang, aan de in september 2011 aangestelde 

huisaccountant ter beoordeling voor te leggen. De resultaten hiervan zijn inmiddels met de raad besproken en 

verwerkt in de jaarstukken 2011. 

 

Daarnaast hebben wij, gelet op de onzekere financiële toekomst, in 2011 een strategische heroriëntatie op taken 

gevoerd (samen met de inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen), met het doel om de 

meerjarenbegroting sluitend te maken. Deze maatregelen plus de ontwikkeling van het Planning en Control 

instrumentarium, in samenspraak met de Auditcommissie, moeten ertoe leiden dat de gemeente financieel ‘in 

control’ is, waardoor de resultaten in toekomstige jaarcijfers niet tot verrassingen mogen leiden. De  provincie 

Utrecht heeft als toezichthouder het vertrouwen in deze aanpak en in het uiteindelijk realiseren van alle 

voorgenomen maatregelen uitgesproken door de gemeente voor 2012 onder repressief toezicht te stellen. 

 

Jaarrekening 2011 

De jaarrekening dient te voldoen aan de eisen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV). In 2011 is de harmonisatie van de drie voormalige gemeenten vormgegeven door het 

opstellen van de drie financiële verordeningen, op grond van artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet, 

de Nota waardering en afschrijving vaste activa, alsmede de Nota reserves en voorzieningen. In het door de 

accountant uitgevoerde ‘Onderzoek vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling gemeente Stichtse 

Vecht’, zijn enkele uitgangspunten nader uitgewerkt. De besluitvorming door de raad naar aanleiding van dit 

onderzoek is in de jaarrekening 2011 betrokken. Op de juiste toepassing van wet- en regelgeving c.a. ziet de 

accountant toe. 

 

Balans 

De geconsolideerde balans 2011 van de gemeente Stichtse Vecht is in de jaarrekening opgenomen.  

De balans bestaat uit drie kolommen en is als volgt ingedeeld: 

• de stand per 31 december 2010 voor harmonisatie; 

• de stand per 1 januari 2011 na harmonisatie; 

• de stand per 31 december 2011. 
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De effecten van de harmonisatie zijn ten laste of ten gunste van de Algemene reserve of bestemmingsreserves 

gebracht. De beklemmingen op de Algemene reserves van de voormalige gemeente Breukelen zijn in de 

jaarrekening 2011 opgeheven. Daardoor kan de Algemene reserve volledig worden aangewend om risico’s en de 

gevolgen van openeinde regelingen op te vangen. 

 

Programmarekening 

De programmarekening 2011 is de tegenhanger van de programmabegroting 2011. De opzet van beide 

documenten is voor de herkenbaarheid aan elkaar gelijk. Bij de programmaverantwoording zijn (als extra 

toevoeging) de geconsolideerde cijfers van de jaarrekeningen over het jaar 2010 ter vergelijking weergegeven. 

Deze cijfers zijn van vóór de herindeling. Daarvoor zijn de cijfers zo goed mogelijk vertaald naar de programma’s 

binnen de gemeente Stichtse Vecht. De programmarekening en toelichting op de middelen zijn in de 

programma’s verwerkt. Hierdoor is in één overzicht te zien met welke middelen de behaalde doelstelling en 

prioriteiten zijn bereikt. 

  

Programmaverantwoording 

De programmaverantwoording bestaat uit negen programma’s en ‘Financiering en algemene dekkingsmiddelen’. 

Bij elk programma is de verantwoordelijk portefeuillehouder per 31 december 2011 aangegeven. 

 

De programma’s zijn opgebouwd volgens de onderstaande structuur: 

• Inleiding 

• Beoogde maatschappelijke effecten (wat wilden we bereiken) 

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

• Middelen (wat mocht het kosten en wat heeft het gekost) 

 

De inleiding is een verkorte weergave van de begrotingstekst 2011. Hierin wordt de inhoud van het programma 

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

ontwikkelingen en wetgeving binnen het programma worden hier beschreven. 

 

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

voorgenomen beleid van het college en bekrachtigd door de raad, zijn uit de begroting 2011 overgenomen. 

 

De gerealiseerde acties of de raadsprioriteiten zijn per doelstelling toegelicht. Hierbij is de oorspronkelijke 

begrotingstekst aangevuld met de realisatie. Indien er geen of onvoldoende resultaten zijn geboekt, wordt 

aangegeven of en wanneer de actie daadwerkelijk wordt afgerond. 

 

Tenslotte wordt de besteding van de middelen toegelicht en worden de werkelijk gemaakt kosten van het 

gerealiseerde beleid en de raadsprioriteiten in het jaar 2011 gepresenteerd. Per programma is een totaaloverzicht 

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

begroting inclusief wijzigingen en de rekening. 

 

Paragrafen 

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

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

 

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn gezamenlijk in dit boekwerk opgenomen. 
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Rekeningresultaat 
In de programmarekening zijn de baten en lasten van de programma’s geconsolideerd en wordt het resultaat voor 

bestemming en na bestemming van de reserves gepresenteerd. De programmarekening sluit na dotaties en 

onttrekkingen aan de reserves met een voordelig saldo van € 1.018.452. Onderstaand treft u een overzicht aan 

van het rekeningresultaat per programma en het totaal van dotaties en onttrekkingen aan reserves. 

 

Programma Begroting Rekening

1 Bestuur en dienstverlening 7.510.402       7.547.338       
2 Veiligheid 7.462.859       6.748.741       
3 Beheren leefomgeving 17.946.806    17.632.575    
4 Onderwijs, kinderopvang en jeugd 8.179.429       7.664.462       
5 Cultuur, sport en recreatie 5.388.804       6.109.929       
6 Werk en inkomen 6.237.578       5.710.351       
7 Welzijn en zorg 12.296.228    11.963.732    
8 Natuur en milieu 3.141.048       1.958.317       
9 Wonen en ondernemen 2.205.087       3.172.852       

Financiering en alg dekkingsmiddelen 64.594.788-    73.446.876-    
Resultaat voor bestemming (negatief) 5.773.453       4.938.578-       
Totaal reserves 5.773.453-       3.920.126       

Resultaat na bestemming -                        1.018.452-        
Legenda: + =nadelig,  - =voordelig 

 
Analyse rekeningresultaat 
De analyse van het rekeningresultaat laat het volgende beeld zien: 

1. Structureel resultaat     €    525.734 (nadelig) 

2. Incidentele effecten: 

• vrijvallen transitoria    € 2.050.796 (voordelig) 

• incidentele baten/lasten op programma’s  €      12.000 (voordelig) 

• extra storting voorziening grondexploitaties  €    518.610-(nadelig) 

Resultaat      € 1.018.452 (positief) 

 

Ad 1. Toelichting structureel resultaat 

In de Bestuursrapportage 2011, die in november 2011 in de raad is besproken, is een te verwachten nadelig 

saldo van € 1.146.485 gepresenteerd. Om dit nadelig resultaat nog in 2011 in te lopen is een uitgavenstop 

afgekondigd. Deze uitgavenstop heeft geleid tot het gepresenteerde resultaat van circa 0,5 miljoen nadelig dat 

nagenoeg geheel valt toe te schrijven aan de, als gevolg van de economische crisis, op de begroting 

achterblijvende opbrengst van de bouwleges (€ 388.949). Omdat de economische crisis naar verwachting 

voorlopig aanhoudt is dit als een autonome en structurele ontwikkeling aangemerkt. Om deze reden is dit effect 

bij de Voorjaarsnota 2012 betrokken. 
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Ad 2. Toelichting incidentele effecten 
Vrijgevallen transitoria  

Bij de consolidatie van de drie balansen van de voormalige gemeenten zijn de transitorische posten (met name 

specifieke uitkeringen van het Rijk) opnieuw gewaardeerd. Hieruit bleek dat op meerdere specifieke uitkeringen 

geen verplichtingen meer rusten. Deze zijn afgewaardeerd (zie onderstaande specificatie) en hadden per saldo 

een vrijval van € 2.050.796.  

 

Achterstandsbeleid     €      80.000 

Centrum Jeugd en Gezin     €    476.000 

Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)   €    143.000 

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)  €      16.000 

Afrekening oude Wet inburgering nieuwkomers (WIN) €      50.000 

Inburgering nieuwkomers     €    210.000 

Participatiebudget     € 1.075.000                                                                                            

Totaal       € 2.050.000 

 

Volgens de bepalingen van het BBV moeten deze bedragen vrijvallen ten gunste van het resultaat 2011. 

 
Incidentele baten/lasten op programma’s 
Deze worden toegelicht op de diverse programma’s. Voor een overzicht verwijzen wij naar de staat van 

incidentele baten en lasten, zoals opgenomen in de jaarrekening. 

 

Extra storting voorziening grondexploitaties 
In 2011 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de lopende projecten binnen de gemeente Stichtse Vecht. 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Projectenscan gemeente Stichtse Vecht’ van het 

bureau Fakton. Uit het onderzoek van Fakton is gebleken dat de gemeente Stichtse Vecht slechts enkele 

risicodragende projecten kent (dit zijn de projecten waarin de gemeente 100% risicodragend participeert), 

waardoor het mogelijk aantal risico’s voor de gemeente gering is. Op advies van de huisaccountant zijn de 

lopende grondexploitaties opnieuw gewaardeerd tegen de huidige marktprijzen. Hieruit blijkt ondermeer dat de 

exploitatie Cronenburgh III, de randweg, geen exploitatie betreft en gezien moet worden als een lopend krediet. 

Bij de nieuwe beoordeling van de lopende exploitaties is gebleken dat de exploitatie ‘Het 4e kwadrant Kockengen’ 

en de exploitatie ‘De Karavaan’  verliesgevende exploitaties zijn. Volgens het BBV is de gemeente verplicht, 

zodra geconstateerd wordt dat een exploitatie verliesgevend is, een voorziening te treffen voor dit verlies. In de 

jaarrekening 2011 is dan ook als gevolg van het onderzoek  van bureau Fakton een tweetal voorzieningen ten 

laste van het resultaat ten behoeve van deze exploitaties gevormd van in totaal € 518.610. 
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Voorzieningen onderhoud kapitaalgoederen 
De hoogte van de voorzieningen onderhoud kapitaalgoederen wordt ontleend aan de beheerplannen. De 

beheerplannen voor de gemeente Stichtse Vecht worden in 2012 opgesteld en ter besluitvorming aan de raad 

voorgelegd. De accountant adviseert om in afwachting van de besluitvorming door de raad de som van de 

voorzieningen die samenhangen met beheerplannen in een speciaal hiervoor ingestelde bestemmingsreserve 

“Onderhoud kapitaalgoederen” onder te brengen. Wij volgen het advies van de accountant.  Zodra voor een 

categorie kapitaalgoederen een beheerplan is vastgesteld zal hiervoor een voorziening worden gevormd. De 

voeding voor deze voorziening zal plaatsvinden door onttrekking uit de gevormde bestemmingsreserve 

“Onderhoud kapitaalgoederen”, voor het bedrag dat per 31 december 2011 in de reserve is gestort, gevolgd door 

jaarlijkse noodzakelijke dotaties ten laste van de exploitatie. 

 

Resultaatbestemming 
In het raadsvoorstel, behorende bij deze programmaverantwoording en -rekening, wordt voorgesteld het resultaat 

als volgt te bestemmen: 

• Opruimen explosieven uit de 2e wereldoorlog    € 178.000 

• Het inrichten van de Kanaalstrook te Breukelen    € 200.000 

• Bijdrage in de aanleg van de fietsenstalling bij het Station in Breukelen  €   82.750 

• Overschot bijdrage Combinatiefuncties uit meicirculaire 2011   €   64.344 

• Onderzoek naar de toekomst van de afvalscheidingstations   €   50.000 

Totaal         € 575.094 

 

Deze resultaatbestemmingen zijn in de Bestuursrapportage 2011 (voor)aangekondigd. De werkzaamheden aan 

de kanaalstrook zijn eind 2011 in uitvoering genomen en worden in de loop van 2012 afgerond. 

Op grond van deze criteria, in combinatie met de hoogte van het bedrag > € 50.000, komen bovenstaande posten 

voor resultaatbestemming in aanmerking. Door deze resultaatbestemmingen vermindert het rekeningresultaat  

2011 tot € 443.358. Voorgesteld wordt om dit resultaat na bestemming ten gunste van de Algemene reserve te 

brengen. 

 

Tevens wordt u voorgesteld om: 

• Een voorziening te treffen voor de grondexploitatie ‘Het 4e kwadrant Kockengen’ ad € 400.665; 

• Een voorziening te treffen voor de grondexploitatie ‘De Karavaan’ ad € 117.945. 

• In te stemmen met de te vormen bestemmingsreserve ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ ad € 6.640.393 

met de clausule om de mutaties achteraf te verantwoorden. 

 

 

Maarssen, juni 2012 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht 
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Programmabegroting 2011 
                
        De programma’s  
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1. Bestuur en dienstverlening 
  
Portefeuillehouders   Mevr. M.M. van ’t Veld en dhr. P.F. 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. 

  
 
1.1 Inleiding 
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: 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

1.2  Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 
Bestuur en dienstverlening 

1.2.1 Tevredenheid dienstverlening 

Burgers en ondernemen moeten tevreden zijn over de dienstverlening; daarom wordt ingezet op een 

klant- en servicegerichte dienstverlening. 

 

1.2.2 Aantrekkelijke gemeente voor inwoners en ondernemers 

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.  

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 
In 2011 Is de dienstverlening van Gemeente Stichtse Vecht op alle kanalen ingericht. Gestart is met het opzetten 

van het Klant Contact Centrum (KCC). De 1e lijn van het KCC, het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) en de 

receptie, is de eerste ingang voor de klant en handelt zo’n 40% van alle klantvragen af in het eerste contact. 

De klantadviseurs van het TIC stonden in 2011 89.386 klanten te woord. De receptie ontving 50.397 bezoekers. 

Uit het klanttevredenheidsonderzoek dat in juni 2011 werd gehouden bleek dat de klant tevreden is over de 

dienstverlening aan de balie. Dit wordt gewaardeerd met een 7.5. De website van gemeente Stichtse Vecht is 

begin 2011 gelanceerd. Gedurende het jaar is gestart met het optimaliseren en beter toegankelijk maken van de 

gemeentelijke informatie. Tot slot is het postkanaal gedigitaliseerd. Inkomende post wordt vanaf januari 2012 niet 

meer op papier verspreid. 

 

1.3  Prestaties: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde prestaties 
Burgerzaken algemeen 

1.3.1 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.  

 

1.3.2 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.  
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1.3.3 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. 

 

1.3.4 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. 

 

Documentverstrekkingen (excl. Rechten) 
1.3.5 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.  

 
Bestuursondersteuning raad algemeen 

1.3.6 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.  

 

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan 

1.3.1 In 2011 is het project Doorontwikkeling dienstverlening KCC van start gegaan. In dit project is sturen op 

kwaliteit van dienstverlening een belangrijk onderdeel. Een belangrijke taak is de organisatie bewust te 

maken van dienstverlening en daarmee klantgerichtheid te verbeteren. 

 

1.3.2 In 2011 is het Telefonisch Informatie Centrum als onderdeel van het KCC opgezet. De klant belt het 

centrale nummer en wordt geholpen. Eenvoudige vragen worden beantwoord met behulp van een 

kennisbank. Daarnaast kan men terecht voor een melding openbare ruimte, de aangifte van een 

verloren of gevonden voorwerp en het maken van een afspraak. Complexere vragen worden 

doorverbonden met de vakinhoudelijke specialisten in de 2e lijn van het KCC of de 3e lijn, de 

vakafdelingen. Om het TIC te kunnen professionaliseren is in 2011 een plan van eisen opgesteld voor 

een Klant Contact Systeem. Hierdoor is alle benodigde informatie snel voorhanden en kunnen meer 

vragen direct worden beantwoord. Zowel bij het TIC als bij de servicelijnen voor Sociale Zaken, 
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Schuldhulpverlening, WMO en Belastingen is een grootschalige klantvraaganalyse gehouden waardoor 

er meer zicht is op de vraag van de klant. In gesprek met vakafdelingen wordt bekeken welke vragen en 

eenvoudige producten door de 1e lijn van het KCC afgehandeld kunnen worden. Dit geldt ook voor de 

receptie als fysieke 1e lijn van het KCC. 

 

1.3.3 In 2011 is het project Digitaliseren, zaakgericht werken gestart waarin het DMS als zaaksysteem wordt 

geïmplementeerd. De quick wins die in 2011 zijn behaald:  

1. Per 1 januari 2012 is de inkomende post gedigitaliseerd. De fysieke stroom van 

postdocumenten is teruggebracht tot een minimum. De post zal alleen nog maar digitaal de 

gehele organisatie in gaan (fysieke post wordt direct gearchiveerd). Alle medewerkers zijn 

hiervoor opgeleid.  

2. Het bestaande financiële systeem is uitgebreid om het volledige proces van facturatie tot en met 

betaling digitaal af te kunnen handelen. De facturen worden als document opgeslagen in Decos.  

3. Per 10 jan 2012 is het bestuurlijke proces gedigitaliseerd. De voorstellen worden binnen Decos 

aangemaakt, de agenda’s en besluitenlijsten worden gegenereerd en de besluitvorming wordt 

vastgelegd.  

4. Digitaliseren van klantprocessen. In eerste aanleg is voor een tweetal (complete) processen 

gekozen om te digitaliseren en uit te werken. Dit betreft de verhuizingen en ‘meldingen 

openbare ruimte’. Deze processen zijn in kaart gebracht, maar met de digitalisering is gewacht 

totdat de juiste programmatuur voor het Klant Contact Centrum aangeschaft is. In oktober 2011 

is daarom gestart met het proces Bezwaarschriften omdat dit geen aanvullende programmatuur 

nodig heeft. Tot slot is er een standaard afgesproken over de wijze waarop de klant inzicht heeft 

in de afhandeling van zijn aanvraag.   

 

1.3.4 Vergroten betrokkenheid en transparantie 

De gemeente Stichtse Vecht is een jonge gemeente. Het gemeentebestuur van Stichtse Vecht wil 

investeren op het vertrouwen van de burger. Inwoners, organisaties en instellingen moeten zich 

betrokken en uitgenodigd voelen om mee te doen aan de maatschappij en aan het bestuur. Daarom 

heeft het college de ambitie uitgesproken om beleid zoveel mogelijk op participatieve wijze vorm te 

geven. Op dit terrein zijn diverse activiteiten ondernomen in 2011.  

 
Gebiedsgericht werken 

Er is sterk ingezet op de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken. Het college heeft een bezoek 

gebracht aan alle kernen. Er is een charrette georganiseerd in alle kernen. Dit is gewaardeerd door de 

samenleving en heeft het college veel inzicht gegeven in de kracht van de kernen. Wij willen dit 

voortzetten. Het nieuwe beleid voor gebiedsgericht werken is op een interactieve wijze voorbereid; dit is 

inmiddels door de raad vastgesteld, waarmee de kaders voor de werkwijze in de komende jaren zijn 

vastgelegd.  

 
Strategische heroverweging 

In het kader van de voorbereiding van de Strategische Heroverweging kregen inwoners, bedrijven, 

organisaties en instellingen de gelegenheid via (web)participatie en deskundige expertgroepen, ideeën 

aan te dragen en mee te praten over maatregelen. Deze vernieuwende aanpak, waarbij gebruik werd 

gemaakt van de eigen kracht, kennis en ervaring uit Stichtse Vecht, leverde een groot aantal 

maatregelen op. Met het inschakelen van de samenleving bij dergelijke belangrijke besluiten, is een 

beweging in gang gezet die aansluit bij de nieuwe bestuursstijl en de inzet op het winnen van vertrouwen 
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van inwoners. Wij willen deze werkwijze voorzetten en de contacten die gelegd zijn via de expertgroepen 

blijven benutten. 

 
Communicatie 

Communicatie is een vast onderdeel van de beleidscyclus in Stichtse Vecht, extern en intern. Een 

transparantie en participatieve bestuursstijl krijgt mede vorm door actuele, tijdige en transparante 

communicatie. Via een consequente multimediale aanpak, is breed bekendheid gegeven aan de 

besluitvorming van het bestuur en de mogelijkheden om daaraan deel te nemen. Via toenemende inzet 

van 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. 

Er is vanuit een redactieformule een gemeentepagina ontwikkeld; alle berichtgeving op de pagina loopt 

eveneens mee via de website, waarbij kan worden doorgelinkt naar bredere informatie. De 

communicatie via de pers is, op basis van vastgelegde uitgangspunten voor de persvoorlichting, breed 

vorm gegeven, via persberichten, bijeenkomsten, interviews en via woordvoering/ beantwoording van 

vragen. De schaalsprong is duidelijk merkbaar in de belangstelling van lokale en regionale media voor 

Stichtse Vecht; in 2011 zijn er ruim 300 vragen beantwoord. Een transparante bestuursstijl hanteren wij 

uiteraard ook richting de gemeenteraad. Voor het tijdig en actueel informeren van de raad is het 

instrument van de raadsinformatiebrief (RIB) ontwikkeld. 
 

1.3.5 In 2011 zijn de gemeentelijke website stichtsevecht.nl en de subsites trouweninstichtsevecht.nl en 

ditismijnstichtsevecht.nl. live gegaan. In totaal kunnen ruim 60 producten online worden aangevraagd. 

Een uittreksel GBA kan met gebruik van DigiD aangevraagd worden en afgerekend via de betaalkassa 

Ideal. Een subsidie aanvraag kan online aangevraagd worden en meldingen over de leefomgeving 

kunnen digitaal worden doorgegeven. Verder kunnen burgers online huwelijken reserveren en afspraken 

maken voor bijvoorbeeld het op- en afhalen van een reisdocument en rijbewijs. Er zijn aansluitingen 

gerealiseerd op: de Samenwerkende Catalogi (via overheid.nl is een koppeling gerealiseerd met de 

producten & diensten catalogus van de website van de gemeente Stichtse Vecht), de verordeningen en 

beleidsregels op Overheid.nl en DigiD. De producten en diensten catalogus en vindbaarheid van 

informatie is sterk verbeterd. Daarnaast worden burgers proactief attent gemaakt op voor hen relevante 

informatie. Om de kwaliteit van de informatie up to date te houden is een Informatie (content) beheerplan 

opgesteld en zijn decentrale webredacteuren aangewezen. De verbeterslag van het digitale kanaal blijkt 

ook uit de resultaten van een onderzoek van Ernst en Young naar digitale dienstverlening onder 

gemeenten. Stichtse Vecht scoorde hierin bovengemiddeld. 

 

1.3.6 De griffier is gestart op 1 september. Het accent lig in 2011 op het verbeteren van de werkprocessen van 

de raad en het nieuwe vergaderstelsel. Nieuw was de invoering van de “Politieke Markt”, voorafgaand 

aan een werksessie van de raad. Burgers en organisaties kunnen zich daar presenteren aan de raad. Er 

was wisselende belangstelling. Een werkgroep van raadsleden heeft de overgang naar de digitalisering 

van de raadsstukken voorbereid en een keuze gemaakt voor een systeem. In het eerste kwartaal van 

2012 kan de proef starten. De werksessies en raadsvergaderingen worden kort aangekondigd in de 

VAR. De agenda’s en stukken worden aangeboden op de website van de gemeente. 
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Prestatie Indicatoren voor 2011 Norm Score   

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

Nederlandse gemeenten) 

Nulmeting     
 

1.3.3.1 % klanten dat direct telefonisch wordt geholpen (= antwoord of goede 

terugbelafspraak) 

60%   60% 
 

1.3.5.1 % digitale meldingen leefomgeving van bewoners 30%   32% 
 

1.3.5.2 Aantal aanvragen digitale producten 1500   10337 
 

1.3.5.3 Aantal online afspraken 1750   2930 
 

  

Specifieke toelichting Prestatie Indicator score 

1.3.1.1 De overheidsmonitor.nl is gestopt per juli 2011. Deze indicator zal worden vervangen door de verplichte 

overheid webrichtlijnen. 

1.3.3.1 Het percentage klanten dat direct telefonisch antwoord heeft gekregen gemeten bij het TIC en de vier 

servicelijnen (Sociale Zaken, Schuldhulpverlening, Belastingen en WMO) is 47%, de terugbelafspraken 

zijn hierin niet meegenomen. Inschatting van het percentage terugbelafspraken is tussen 10 -15%. En 

komt daarmee op gemiddeld 60% 

1.3.5.1 Tot en met augustus zijn 32% van de meldingen digitaal binnengekomen. 

1.3.5.2 Er  zijn 10.337 producten digitaal aangevraagd via de Digitale Balie. De Digitale Balie is uitgebreid naar 

60 producten. 

1.3.5.3 Er zijn 2930 afspraken online gemaakt. In de publiciteit is hier veel aandacht aan besteed. 

 

1.4 Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost 
Realisatie 

2010 

Primitieve 
Begroting 

2011 

Bijgestelde 
Begroting 

2011 

Realisatie 
2011 

Realisatie-
Begroting 

2011 

Directe lasten*  3.197.209 3.196.481 3.408.741 212.260

Indirecte lasten  5.491.277 5.491.277 5.491.277 0

Kapitaalslasten  16.598 648 842 194

TOTAAL LASTEN 12.086.810 8.705.084 8.688.406 8.900.859 212.453

  

Baten* -1.307.395 -1.164.004 -1.178.004 -1.353.522 -175.518

SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 10.779.415 7.541.080 7.510.402 7.547.338 36.936

  

Onttrekking -393.362  -13.242 -13.242 0

SALDO RESULTAATBESTEMMING -393.362  -13.242 -13.242 0

  

Saldo na resultaatbestemming 10.386.053 7.541.080 7.497.160 7.534.096 36.936

Legenda: + =nadelig,  - =voordelig 
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Toelichting realisatie 
Baten  

Legesopbrengsten 

In totaal zijn de ontvangen leges € 59.000 hoger dan geraamd. De belangrijkste oorzaken zijn: 

•             De leges voor de burgerlijke stand zijn in 2011 ca. € 60.000 lager uitgevallen dan verwacht. Dat wordt 

onder andere veroorzaakt doordat, voor de herindeling, nog lange tijd onduidelijk was of in 2011 ook de 

gemeentehuizen van Loenen en Breukelen in gebruik zouden zijn. Er zijn daarom in 2010 lange tijd geen 

huwelijken voor het volgende jaar ingepland op die twee locaties. Met name het oude gemeentehuis van 

Breukelen is een gewilde trouwlocatie. 

•             De leges voor reisdocumenten zijn in 2011 ca. € 119.000 hoger uitgevallen door een stijging van de 

aantallen aangevraagde identiteitskaarten in december 2011. Dat heeft te maken met twee factoren:   

het afschaffen van de kinderbijschrijvingen in paspoorten per 26 juni 2012 in combinatie met de hogere 

prijzen van de identiteitskaart voor kinderen jonger dan 14 jaar per 1 januari 2012 (zie toelichting bij de 

lasten). 

 

College van B&W 
Er is een bedrag ontvangen van € 167.000 in verband met de waardeoverdracht van pensioenen van huidige 

wethouders (zie toelichting bij de lasten). 

 

Bestuurlijke samenwerking 

Bij de Bestuursrapportage 2011 is een voordeel opgenomen van € 50.000 als gevolg van de ontvlechting 

Samenwerking Utrecht West (S.U.W.). Dit bedrag is verrekend met de bijdrage die de gemeente aan S.U.W. 

heeft betaald. Het voordeel is onder de lasten terug te vinden in plaats van onder de baten (zie de toelichting bij 

de lasten). 

 

Directe lasten 

Documentverstrekking 
In 2011 zijn de rijksleges voor de verklaring omtrent het gedrag ca. € 15.000 hoger uitgevallen dan geraamd. De 

aantallen aanvragen voor een verklaring omtrent gedrag zijn niet te beïnvloeden of te voorspellen. Daarnaast zijn 

de rijksleges voor de reisdocumenten ca. € 36.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Dat komt door twee pieken in 

de aanvragen voor identiteitskaarten: één in september, toen de identiteitskaart tijdelijk gratis verkrijgbaar was, en 

één in december door de combinatie van het afschaffen van de kinderbijschrijvingen in paspoorten per 26 juni 

2012 en de hogere prijs voor een identiteitskaart voor kinderen jonger dan 14 per 1 januari 2012. Voor de gratis 

identiteitskaarten werden de rijksleges doorbetaald; dit is later verrekend met een compensatie door het rijk voor 

die rijksleges. 

 

Bestuurlijke samenwerking 

Bij de bestuursrapportage 2011 is onder de baten een voordeel opgenomen van € 50.000 als gevolg van de 

ontvlechting S.U.W. Dit bedrag is echter verrekend met de bijdrage die de gemeente aan de S.U.W. heeft 

betaald. Het voordeel is hier onder de lasten terug te vinden in plaats van onder de baten (zie ook de toelichting 

bij de lasten). 

 

College van B&W 

De uitkeringen voor wachtgelden c.q. pensioenen aan voormalige wethouders is ca. € 100.000 hoger dan 

geraamd. De salarislasten c.q. vergoedingen aan college en raad zijn € 125.000 lager dan geraamd. Beide 
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afwijkingen zijn bij het opstellen van de begroting 2011 niet voorzien. Voor waardeoverdracht  van pensioenen 

van wethouders is € 167.000 ontvangen (zie toelichting bij de baten). Dit bedrag is in de voorziening pensioen 

wethouders gestort. Er is een bedrag van € 87.000 aan rente in de voorziening pensioen wethouders gestort 

volgens de notitie reserves en voorzieningen. Deze storting was bij het opstellen van de begroting niet voorzien. 

     

1.5 Risico's 
Verkiezingen  
In 2011 is uitsluitend een bedrag opgenomen voor de reguliere Provinciale Staten Verkiezingen. Er is geen 

rekening gehouden met mogelijk tussentijdse verkiezingen. Dit risico heeft zich in 2011 niet voorgedaan. 
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2. Veiligheid 
  
Portefeuillehouder     Mevr. M.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. 

  
 
2.1 Inleiding 
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 Veilighei0dshuis 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  Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 
Veiligheid 

2.2.1 Veiligheid en leefbaarheid in wijken en kernen verbeteren 

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.  

2.2.2 Adequaat niveau hulpverlening 

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. 
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Effecten : Wat hebben we bereikt 
2.2.1 Veiligheid en leefbaarheid in wijken en kernen verbeteren 

Dit jaar is met behulp van de veiligheidsmonitor en de veiligheidsanalyse het veiligheidsgevoel bij de 

inwoners van Stichtse Vecht gemeten. De resultaten zijn gebruikt voor het Integraal Veiligheidsplan 

2012-2015 (IVP). Tevens hebben we dit jaar lopend beleid ten uitvoer gebracht met zowel 

gebiedsgerichte als probleemgerichte aanpak.  

 

2.2.2 Adequaat niveau hulpverlening 

Er is een crisisbeheersingsorganisatie voor Stichtse Vecht opgezet. De beschrijving van de organisatie, 

taken en werkzaamheden zijn opgenomen in het crisisbeheersingsplan Stichtse Vecht. De 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft, conform de Dienstverleningsovereenkomst (DVO), 

werkzaamheden verricht op het gebied van brandweerzorg, organisatie van geneeskundige 

hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Effectindicatoren voor 2011                                                                    Norm Score 

2.1  % dat zich veilig voelt in de gemeente Stichtse Vecht      Nulmeting                 83    

2.2a  Misdrijvenratio in de gemeente Stichtse Vecht                     Nulmeting                 58,2 

2.2b  Geweldsincidenten     Nulmeting                   4,8 

2.2c  Woninginbraken      Nulmeting                 19,9  

2.2d VVC       Nulmeting                 17,2 

  

Specifieke toelichting effectindicator score 

2.1 Uit de veiligheidsmonitor komt naar voren dat 83% van de inwoners zich veilig voelt in de gemeente 

Stichtse Vecht. 

2.2  De effectindicator “Criminaliteitscijfer” in de begroting 2011 opgenomen is nader gespecificeerd naar de 

indicatoren 2.2a t/m 2.2d 

 

*Misdaadratio in aangiften per 1000 inwoners op basis van de rapportage van Bureau RVS. Nader gespecificeerd 

in het aantal geweldsincidenten (zedenmisdrijf, moord/doodslag, openlijk geweld, bedreiging, mishandeling, 

straatroof, overval), woninginbraken (zowel pogingen als geslaagd) en VVC (veelvoorkomende criminaliteit zijnde 

fietsendiefstal, autokraken en vernieling). 
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2.3 Prestaties: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde prestaties 
Brandweer 
2.3.1 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.  

 

Rampenbestrijding 

2.3.2 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. 

 

Integraal veiligheidsbeleid 

2.3.3 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. 

 

2.3.4 Inwoners informeren over veiligheidsinspanningen 

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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2.3.5 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. 

 
Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan 

2.3.1 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) is uitgevoerd. De doorontwikkeling van deze DVO is op 

regionaal niveau gestart. Er is met inspraak van de gemeenten een regionaal beleidsplan 2012-2015 

opgesteld. 

 

2.3.2 Er is een crisisbeheersingsorganisatie gevormd en voor een aantal primaire taken is een piketregeling in 

het leven geroepen, waarmee Stichtse Vecht voldoet aan kwaliteits- en prestatie-eisen uit de Wet 

veiligheidsregio’s. Permanent opleiden, trainen en oefenen maakt hier deel van uit. Het jaar 2011 stond 

daarnaast in het teken van de voorbereiding van het regionale project  “Doorontwikkeling Gemeentelijke 

Crisisorganisatie”. In het project staat de effectiviteit van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie 

en het kunnen voldoen aan de wettelijke eisen centraal. Op regionaal niveau zijn de eerste 

verbeteringen aangebracht ten behoeve van de operationele informatievoorziening ten tijde van een 

ramp of crisis door middel van implementatie van netcentrisch werken, waardoor informatie sneller kan 

worden gedeeld. 

 

2.3.3 Er is uitvoering gegeven aan het regionale jaarplan 2011 en gestart met de ontwikkeling van een nieuw 

regionaal veiligheidsplan 2012-2014 voor het OM, politie en gemeenten in de politieregio Midden 

Nederland. Uit een evaluatie bleek dat het bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) de regionale 

samenwerking en afstemming met regionale partners verbetert. Dit komt onze lokale aanpak, zoals het 

project Burgernet, ten goede. Medio 2011 is aansluiting gerealiseerd bij het Regionaal Informatie- en 

Expertisecentrum (RIEC). Dit centrum biedt ons ondersteuning bij de aanpak van onder andere 

hennepteelt en andere vormen van georganiseerde criminaliteit. Hier is in 2011 nog geen gebruik van 

gemaakt, omdat de aansluiting in de tweede helft van 2011 is gerealiseerd. 

 

2.3.4 Inwoners zijn op verschillenden wijzen betrokken bij de veiligheidsaanpak. Voorbeelden hiervan zijn 

woninginbraken, de jaarwisseling en autokraken. In de campagnes staan preventie, bewustwording en 

het bieden van een handelingsperspectief centraal. De risico-objecten staan online op 

www.risicokaart.nl. 

 

2.3.5 De uitvoering van het veiligheidsbeleid, zoals de aanpak van woninginbraken, autokraken en 

jeugdoverlast, is voortgezet en waar nodig geïntensiveerd. Het integraal veiligheidsplan 2012-2015 voor 

gemeente Stichtse Vecht is opgesteld. De Veiligheidsmonitor 2011 is dit jaar uitgevoerd om de 

veiligheidsbeleving van inwoners te meten. Zie ook de effectindicatoren onder 2.1. 
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2.4 Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost 
Realisatie 

2010 

Primitieve 
Begroting 

2011 

Bijgestelde 
Begroting 

2011 

Realisatie 
2011 

Realisatie-
Begroting 

2011 

Directe lasten*  5.039.117 5.330.691 4.413.116 -917.575

Indirecte lasten  2.175.504 2.175.504 2.175.504 0

Kapitaalslasten  10.780 10.780 524.659 513.879

TOTAAL LASTEN 9.187.001 7.225.401 7.516.975 7.113.279 -403.696

  

Baten* -3.162.638 -49.116 -54.116 -364.538 -310.422

SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 6.024.363 7.176.285 7.462.859 6.748.741 -714.118

  

Onttrekking -191.685 -26.823 -375.478 -197.853 177.625

Toevoeging    -1.617 -1.617

SALDO RESULTAATBESTEMMING -191.685 -26.823 -375.478 -199.470 176.008

  

Saldo na resultaatbestemming 5.832.678 7.149.462 7.087.381 6.549.271 -538.110

Legenda: + =nadelig,  - =voordelig 

 

Toelichting realisatie 

Baten 

De hogere gerealiseerde inkomsten ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door de volgende twee 

zaken. 

• Ontvangen huurinkomsten van de KLPD te water, voor de huur van een deel van de kazerne 

(€ 100.000). Dit was niet geraamd, omdat de brandweerkazerne in Maarssen in 2011 overgenomen zou 

worden door de VRU. De overname heeft vertraging opgelopen waardoor dit niet is gerealiseerd in 2011.  

• Daarnaast is er bij wijze van afrekening een vergoeding van de VRU ontvangen voor het gebruik van 

ICT voorzieningen en de bijbehorende personele ondersteuning over de jaren 2010 en 2011 

(€ 147.000). Door het tijdstip van afhandeling kon dit niet eerder gemeld worden.  

Lasten 

Ten tijde van de herindeling was een aantal onderdelen van de regionalisering van de VRU nog onbekend of 

onzeker. Voorbeelden hiervan zijn de overdracht van de brandweerkazerne in Maarssen en de te ontvangen 

vergoeding van de VRU voor de gemeentelijke ICT voorzieningen. Dit laatste is een onderdeel van de in de loop 

van 2011 afgesloten Dienstverleningsovereenkomst met de VRU. Binnen de gemeentelijke begroting 2011 is er, 

een structurele stelpost opgenomen van € 965.000, voor de uitkomsten van de regionalisering van de VRU voor 

de gemeente Stichtse Vecht.  

 

De stelpost is in 2011 voor € 765.000 ingezet als dekking van de kapitaallasten kazernes en andere activa, 

gebouwgebonden kosten kazernes en bluswatervoorziening. Het restant vormt een voordeel van € 200.000 in 

2011. 
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Op basis van de afgesloten Dienstverleningsovereenkomst met de VRU is aan voorschotten een bedrag van 

€ 26.500 meer betaald dan geraamd. De uiteindelijke afrekening met de VRU over 2011 zal in 2012 nog 

plaatsvinden.  

 

Directe lasten 

Politiesurveillanten (€ 28.650 onderbesteding) 

De politie heeft wegens personeelswisselingen en ziekte minder surveillanten kunnen inzetten in het tweede en 

derde kwartaal van 2011. Nog vóór het vierde kwartaal van 2011 is het aantal surveillanten weer op volle sterkte 

gebracht. In de werkplannen is niet afgeweken van de doelstellingen. 

 

Cameratoezicht (€18.150 onderbesteding) 

De regionalisering van het cameratoezicht heeft vanwege een later gestarte aanbesteding van de gemeente 

Utrecht niet meer in 2011 plaatsgevonden. Hierdoor zijn bepaalde geplande werkzaamheden niet in 2011 

uitgevoerd, waardoor onderbesteding is ontstaan. 

 

Integraal Veiligheidsbeleid (€ 29.350 onderbesteding) 
In 2011 lag het zwaartepunt op de beleidsontwikkeling (onder andere het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015) en 

op het zoveel mogelijk kostenbesparend uitvoeren van acties. Dit in het licht van de uitgavenstop in 2011. 

Hierdoor zijn de uitvoeringsbudgetten voor het integraal veiligheidsbeleid incidenteel beperkt aangewend. 

 

Verkeersregulatie / de Strook (€14.250 onderbesteding) 

In 2011 hebben zich geen weersomstandigheden voorgedaan waar het budget voor aangewend diende te 

worden. 

 

Crisisbeheersing (€ 28.050 onderbesteding) 

Alle opleidingen die gevolgd zijn in 2011 vallen binnen de Dienstverleningsovereenkomst met de VRU. Het beleid 

voor het Opleiden, Trainen en Oefenen kon nog niet volledig worden uitgevoerd vanwege de opbouw van de 

crisisbeheersingsorganisatie Stichtse Vecht. Hierdoor is incidenteel minder uitgegeven.  

  

Algemene toelichting financiën 

De politie heeft door personele factoren minder surveillanten kunnen leveren. De vraag vanuit de gemeente is 

echter conform de doelstellingen van het collegeprogramma bij de politie neergelegd. In de werkplannen is niet 

afgeweken van de doelstellingen. 

      

Algemene toelichting investeringen 

De regionalisering van het cameratoezicht zal vanwege een later gestarte aanbesteding van de gemeente Utrecht 

niet meer in 2011 plaatsvinden. Hierdoor vindt de vervanging van de camera’s niet in 2011, maar in 2012 plaats. 

      

Algemene toelichting mutaties reserves 

Voor het opsporen van conventionele explosieve uit de 2e Wereldoorlog heeft de gemeente Stichtse Vecht in 

2011 een suppletie-uitkering via het Gemeentefonds ontvangen van € 125.058 (70% van de kosten). In 2010 is 

het verzoek voor een suppletie-uitkering ingediend door de voormalige gemeente Loenen. Bij de bestemming van 

het jaarrekeningsaldo 2010 van de voormalige gemeente Loenen is een bedrag van € 53.597 (30% van de 

kosten) in een bestemmingsreserve opgenomen. Via de Bestuursrapportage najaar 2011 was een budget 

beschikbaar van € 178.655. Dit project is in de laatste maanden van 2011 niet opgestart. In 2012 zal het project 
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worden voorbereid en zo mogelijk uitgevoerd. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2011 wordt 

voorgesteld om het in 2011 beschikbare budget toe te voegen aan een bestemmingsreserve.  

    

2.5 Risico's 
De voorgenomen opbouw van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie in Stichtse Vecht vergt veel inzet en 

inspanning. Dit kan de uitvoering van de gemeentelijke crisisbeheerstaken op de korte termijn beïnvloeden.  

Maatregel: investeren in opleiden, trainen en oefenen om de crisiscoördinatie op een adequaat niveau te houden 

en borging niveau personele capaciteit voor adequate crisisbeheersing. De training van het GBT heeft 

plaatsgevonden in september 2011 en de training van loco-burgemeesters in  januari 2012. 
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3. Beheren leefomgeving 
  
Portefeuillehouders   Dhr. P.F. de Groene, dhr. P. Ploeg, dhr. J.W. Verkroost en dhr. K.H. Wiersema 

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

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 gebiedsgericht werken en de belangenbehartiging van de 

wijkbewoners. 

  
 
3.1 Inleiding 
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   
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3.2 Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 
Beheren leefomgeving 
3.2.1 Leefbaarheid wijken en kernen 

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. 

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 

De betrokkenheid van inwoners is versterkt: er zijn diverse bewonersinitiatieven gerealiseerd. Loenersloot is 

gestart met een dorpsraad, de eerste gebiedslunch is georganiseerd. De kadernota Gebiedsgericht werken is 

vastgesteld. 

 

3.3 Prestaties: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Prestaties 
Openbare verlichting 
3.3.1 Realiseren energie zuinige openbare verlichting 

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

van Openbare Verlichtingscontracten. 

 

Verkeersmaatregelen 

3.3.2 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. 

 

Verkeersregelingen 
3.3.3 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. 

 

Wijk- en gebiedsgericht werken 

3.3.4 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:  

1. innovatieve aanpak gebiedsgericht werken ontwikkelen; 

2. participatiebeleid ontwikkelen; 

3. wijkvisies en wijkuitvoeringsprogramma’s ontwikkelen. 

 

Integreren van gegevensbestanden 

3.3.5 Integreren van gegevensbestanden  

Ook zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid van integrale gebiedsgerichte beheerplannen. 
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Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan 
3.3.1 Het proces voor het omzetten van de bestaande contracten voor Openbare Verlichting naar een contract 

voor heel Stichtse Vecht is gestart. Met City Tec worden de gesprekken over de contractaanpassing 

gevoerd, waarbij het beheer en onderhoud meer transparant moet worden gemaakt. Ook het ontvlechten 

van het eigendom van de voorzieningen en afname van stroomleverantie in heel Stichtse Vecht moet 

worden geregeld. Verder worden voorstellen voor duurzame verlichting in het contract geregeld. Met City 

Tec zijn ook afspraken gemaakt voor verbetering van de afhandeling van de storingsmeldingen in de 

hele gemeente. Met netbeheerder Stedin is overleg gevoerd over het terugdringen van de storingen in 

het stroomnet.  

 

3.3.2 Dit is gerealiseerd. 

 

3.3.3 Het lopende programma voor maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid is in 2011 

voortgezet. Dit omvat de uitvoering van de werkzaamheden, die in de voormalige gemeenten Breukelen, 

Loenen en Maarssen zijn geïnitieerd. De elektrisch beweegbare afsluitingen op de Kaatsbaan zijn eind 

2011 in beheer genomen. De Kerkweg in Maarssen is conform het verkeersbesluit van april 2011 

heringericht. 

 

3.3.4 De innovatieve aanpak voor gebiedsgericht werken is eind 2011 vastgesteld in de raad. Het plan van 

aanpak uitvoeringsplan Maarssenbroek en Breukelen is goedgekeurd door het college. Er is gestart met 

de eerste (van de drie) werkgroepen leefbaarheid en veiligheid (gebied Maarssen) voor gebiedsgericht 

werken. Via deze werkgroep wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma 

Maarssenbroek. Het ontwikkeltraject is afgestemd met de woningbouwvereniging Portaal en de eerste 

stappen zijn genomen. De gebiedsvisies en uitvoeringsplannen voor de overige gebieden zijn in 2011 

niet gelukt door het uitvoerige traject voor het leggen van de basis van het gebiedsgericht werken en het 

implementeren ervan in de nieuwe organisatie. Het ontwikkelen van participatiebeleid is belegd in 

programma 7. 

 

3.3.5 De harmonisatie van alle beheerplannen voor de voorzieningen in de openbare ruimte is gestart. Alle 

gegevens voor het beheer van het areaal van geheel Stichtse Vecht zijn eenduidig opgenomen in een 

geautomatiseerd systeem (GBI). Het beheer is daarmee nog niet geharmoniseerd. Op een aantal 

onderdelen moeten nog keuzes worden gemaakt over beleid, werkwijze en kwaliteitsniveau. Begin 2011 

zijn veiligheidsinspecties voor wegen, bomen en speelvoorzieningen uitgevoerd om de aanwezige 

risico’s in beeld te krijgen en urgente maatregelen te kunnen treffen. De knelpunten die hieruit zijn 

voortgekomen zijn voor een groot deel al verholpen. Voor een ander deel, voornamelijk bomen, zullen de 

werkzaamheden in 2012 uitgevoerd worden. Bij de samenvoeging van de gegevens voor kunstwerken 

en de kade- en oevervoorzieningen is geconstateerd dat voor veel voorzieningen geen beheerplannen 

voor het hele gebied aanwezig waren. Vooruitlopend op de integrale gebiedsgerichte beheerplannen is 

een pilot ontwikkeld voor de kern Loenen en het omliggende buitengebied. Deze pilot start per mei 2012. 

De essentie is dat één aannemende partij verantwoordelijk is voor de uitvoering van een in bestek 

beschreven minimale beeldkwaliteit (schoon, heel en veilig) van zowel verhardingen, groen en 

straatmeubilair.  
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3.4 Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost 
Realisatie 

2010 

Primitieve 
Begroting 

2011 

Bijgestelde 
Begroting 

2011 

Realisatie 
2011 

Realisatie-
Begroting 

2011 

Directe lasten*  10.418.125 11.066.995 10.740.735 -326.260

Indirecte lasten  6.338.520 6.338.520 6.338.520 0

Kapitaalslasten  1.581.785 1.570.785 1.528.768 -42.017

TOTAAL LASTEN 17.147.896 18.338.430 18.976.300 18.608.023 -368.277

  

Baten* -1.422.212 -706.140 -1.029.494 -975.448 54.046

SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 15.725.683 17.632.290 17.946.806 17.632.575 -314.231

  

Onttrekking -1.152.687 -40.003 -1.599.624 -3.953.107 -2.353.483

Toevoeging   175.000 2.944.000 2.769.000

SALDO RESULTAATBESTEMMING -1.152.687 -40.003 -1.424.624 -1.009.107 415.517

  

Saldo na resultaatbestemming 14.572.996 17.592.287 16.522.182 16.623.468 101.286

Legenda: + =nadelig,  - =voordelig 

 

Toelichting realisatie 

Baten 

De baten zijn per saldo € 54.000 lager dan begroot. Dit is als volgt ontstaan: 

 
Gladheidbestrijding 

Op de post gladheidbestrijding is € 42.000 meer ontvangen. Over het seizoen 2010-2011 is in totaal € 18.000 

ontvangen van de gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat. Vanaf het strooiseizoen 2008-2009 is in totaal  van 

Rijkswaterstaat nog achterstallig € 24.000 ontvangen.  

 
Onderhoud wegen 

Op onderhoud wegen is in de Programmabegroting 2011 een bedrag geraamd van € 29.000 vanwege een 

uitkering uit de Wet Uitvoering Wegen; deze uitkering wordt sinds 2010 niet meer verstrekt. Op de post 

vergunningen is € 81.000 meer ontvangen dan begroot. Hiertegenover staan € 54.000 hogere uitgaven (zie 

directe lasten). 

 

Verkeer 

Op de post verkeersplannen is € 246.000 minder ontvangen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel 

van de uitvoering van de verkeersmaatregelen Maarssen-dorp niet in 2011 maar in 2012 zal plaatsvinden. De 

hierop betrekking hebbende subsidie wordt daarom niet in 2011 uitgekeerd. De aanschaf van nieuwe komborden 

vanwege de herindeling ad € 174.000 was niet geraamd (zie directe lasten). Er is daarom aan de batenkant voor 

hetzelfde bedrag een niet geraamde inkomstenpost verantwoord. Dit bedrag komt uit het frictiebudget. 
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Watergangen 
Op de post oevers en kades van binnenwateren is € 23.000 meer ontvangen dan begroot o.a. vanwege de 

overdracht van damwanden Friezenbuurt en Stationsweg-Zuid aan de gemeente ad € 9.300  en een uitkering 

vanwege schade aan de meerpaal bij de Termeerbrug ad € 8.200. 

 
Recreatie 

Voor het recreatieproject Voetveerverbinding Nieuwer ter Aa is een bijdrage geraamd van € 100.000. De van de 

Provincie in 2011 ontvangen bijdrage wordt overgeheveld naar 2012 i.v.m. de uitvoering van het project in 2012. 

 

Directe lasten  

Op dit programma is in totaal € 326.000 minder uitgegeven aan directe lasten dan begroot. 

 

Budgetoverhevelingen 

Een tweetal posten, waarvan de uitgaven niet in 2011 hebben plaatsgevonden, zijn aangemeld voor 

budgetoverheveling naar 2012. Het gaat om een totaalbedrag van € 282.750. Dit betreft: 

• Inrichting Kanaalstrook     € 200.000 

• Bijdrage in de aanleg van de fietsenstallingen in Breukelen €   82.750 

 
Uitgavenstop 

Vanwege de door ons ingestelde uitgavenstop is op een drietal posten in totaal  € 114.000 minder uitgegeven dan 

begroot. Dit betreft: beweegbare bruggen, openbare verlichting en verkeersinstallaties. 

 
Gladheidbestrijding 

Doordat er in de eerste maanden van het jaar nagenoeg niet is gestrooid, is er op de post gladheidbestrijding 

minder uitgegeven. De kosten van het nieuwe gladheidbestrijdingsplan konden daardoor binnen het beschikbare 

budget worden opgevangen. Per saldo resteert er een bedrag van € 27.000. 

 

Onderhoud wegen 
Op een groot aantal locaties zijn reparaties aan wegen uitgevoerd en heeft er veel asfaltherstel plaatsgevonden 

als gevolg van de vorst. Ook zijn er facturen, die betrekking hadden op 2010, in 2011 verantwoord. In de 

begroting was geen rekening gehouden met een afrekening van halteplaatsen in Breukelen ad € 22.000. De 

totale overschrijding op de post dagelijks onderhoud wegen bedraagt daardoor € 69.000. De kosten van de 

aanleg van de rotonde Broeckland in Breukelen zijn € 86.000 hoger uitgekomen dan begroot. Dit wordt 

veroorzaakt door extra kosten voor verkeersmaatregelen en aanpassing van rotondebanden. De uiteindelijke 

overschrijding zal € 162.000 bedragen vanwege nog in 2012 te maken kosten voor grondverwerving ad € 45.000 

en kosten voor het omleggen van water/gasleiding ad € 31.000. De kosten van het project De Boemerang zijn 

€ 59.000 lager dan begroot. In de raming van dit project was een groot aantal stelposten opgenomen. Een deel 

van deze stelposten kon worden meegenomen binnen de bestekswerken. De kosten voor vergunningen zijn 

 € 45.000 hoger dan begroot. Er zijn meer asfaltherstelwerkzaamheden uitgevoerd dan gepland. Deze hogere 

kosten zijn volledig doorberekend (zie baten voordelig saldo € 81.000). Op de post onkruidbestrijding is € 15.000 

meer uitgegeven dan begroot. 

 

Watergangen 

Het baggerproject Breukelen, waarvoor een apart budget beschikbaar is gesteld, is door gezamenlijke en 

voordelige aanpak voor baggerverwerking € 34.000 goedkoper uitgevallen dan geraamd. 
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Verkeer 
Een deel van de in 2011 geplande werkzaamheden in het kader van de verkeersmaatregelen Maarssen-dorp zal 

in 2012 plaatsvinden. Hierdoor resteert er een bedrag van € 227.000. De subsidie die hierop betrekking heeft zal 

eveneens pas in 2012 worden ontvangen (zie baten). Op de niet begrote post vervanging komborden is 

€ 174.000 uitgegeven. Tegenover deze uitgavenpost staat aan de batenkant een inkomstenpost van € 174.000 

(zie baten). De kosten voor belijning zijn € 27.000 hoger dan begroot; de kosten voor voormalige gemeente 

Breukelen en Loenen zijn niet afzonderlijk op deze post geraamd. 

 
Openbaar groen 

De post onderhoud openbaar groen is met € 52.000 overschreden. Er zijn extra kosten gemaakt om de 

beheergegevens op orde te krijgen. Er moest ook een inventarisatie plaatsvinden van zowel de grafische als 

administratieve gegevens van bomen en groenvlakken. 

 
Recreatie 

Uit de Bestuursrapportage 2011 kwam een financieel beeld naar voren naar aanleiding waarvan een uitgavenstop 

is afgekondigd . Op de post speelterreinen en speeltuinen is een bedrag € 215.000 gekort. In 2011 is € 149.000 

bespaard door reconstructies door te schuiven naar 2012. De overschrijding bedraagt daardoor per saldo 

€ 66.000. Voor het recreatieproject Voetveerverbinding Nieuwer ter Aa – Loenersloot is een bedrag geraamd van 

€ 100.000. Dit project zal pas in 2012 uitgevoerd worden (zie baten). 

       

Algemene toelichting mutaties reserves 

Onttrekking reserve: 

De werkelijke onttrekking aan de Algemene reserve is  € 2.353.000 hoger dan begroot als gevolg van het 

onderzoek ‘Vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling’. Naar aanleiding  van dit rapport  zijn een 

tweetal beklemmingen op de Algemene reserve van de voormalig gemeente Breukelen “omgezet” in 

bestemmingsreserves.  Dit betreft:een bedrag van € 2.019.000 voor de aanleg van een 2e Vechtbrug en een 

bedrag van € 750.000 voor de verbreding van de Breukelerbrug.  

Daarnaast  is een tweetal posten (zie budgetoverheveling) met een totaal van € 298.000 niet in 2011 onttrokken. 

De werkelijke uitgaven op een drietal projecten  (Boemerang, Kanaalstrook  en baggerwerkzaamheden 

Breukelen) zijn € 122.000 lager dan begroot. Dit bedrag wordt dan dus ook minder onttrokken aan de reserve. 

 

Toevoeging reserve: 

Door vorming van 2 reserves “2e Vechtbrug” en “verbreding Breukelerbrug”  (zie ook boven) is de dotatie aan de 

reserves € 2.769.000 hoger dan begroot. 

 
3.5 Risico's 
Als belangrijk aandachtspunt kan worden vermeld dat het beschikbare onderhoudsbudget (ca. € 240.000 per jaar) 

voor het onderhoud van de kunstwerken is ontoereikend. Het risico dat hierdoor ontstaat  wordt ondervangen 

door  in de onderhoudskwaliteit te prioriteren, waarbij de veiligheidsnormen de ondergrens vormen. 

Voor het realiseren van een nieuw  beleidskader worden de beschikbare middelen voor beheer van de openbare 

ruimte herverdeeld over alle taakvelden. 
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4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 
  
Portefeuillehouders  Dhr. P.F. de Groene en dhr. J.W. 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.  

  
 
4.1 Inleiding 
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 Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 
Onderwijs, kinderopvang en jeugd 

4.2.1 Ontwikkeling jongeren 

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.  
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4.2.2 Goede voorzieningen 

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.  

 

4.2.3 Gelijke ontwikkelingsmogelijkheden scholing 

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. 

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 

Om jeugd en jongeren te laten participeren in de samenleving is het belangrijk om ze actief de kans te geven hun 

talenten te laten ontplooien. Hiervoor zijn goede voorzieningen noodzakelijk (o.a. ontmoetingsplaatsen, binnen- 

en buitensport, onderwijs en cultuur). In 2011 hebben we geïnvesteerd in nieuwe voorzieningen en bestaande 

voorzieningen gehandhaafd. 

 

4.3 Prestaties: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Prestaties 
Openbaar Basisonderwijs (O..B.O.): huisvesting 
4.3.1 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. 

 

Bijzonder Basisonderwijs (B.B.O.): huisvesting 
Onderwijsachterstandenbeleid 

4.3.2 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. 

 

Onderwijsbegeleiding 
4.3.3 Volwassenenonderwijs 

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

volwassenen. De gemeente geeft dit geld door aan het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). In 2011 

wordt bekeken of vanuit het participatiebudget de gelden structureel effectiever ingezet kunnen worden. 
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Kinderopvang 
4.3.4 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. 

 

Centrum Jeugd en gezin - uniform 
4.3.5 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. 

 

4.3.6 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. 

 

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan 

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

te brengen is in gang gezet of reeds afgerond. Samen met de schoolbesturen is in 2011 een start 

gemaakt met het in beeld krijgen van de investeringen in de onderwijshuisvesting die op (middel)lange 

termijn noodzakelijk zijn. In 2011 is veel gemeentelijke aandacht uitgegaan naar de situatie van 

Jenaplanschool De Regenboog. De gemeente werd medio juli 2011 voor het eerst geconfronteerd met 

berichten over de zeer slechte financiële situatie rond deze school. Ondanks pogingen de continuïteit 

van de school te verzekeren door te stimuleren dat de school in een groter bestuurlijk verband zou 

opgaan, bleek in de loop van oktober 2011 surseance van betaling en later een faillissement 

onafwendbaar. Vanaf dat moment heeft de gemeente de aandacht gericht op de gemeentelijke rol om 

voor continuïteit van het onderwijs aan de leerlingen van deze school te zorgen. 

 

4.3.2 Vanwege de herindeling en de heroverwegingen is het niet mogelijk geweest om nieuw, geharmoniseerd 

onderwijsachterstandenbeleid te ontwikkelen en de Wet Ontwikkelingkansen door Kwaliteit en Educatie 

gemeentebreed te implementeren. De overdracht van kinderen die gebruikmaken van een voorschoolse 

voorziening (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, gastouder) naar het basisonderwijs is nu in de gehele 

gemeente geregeld. In de voormalige gemeente Maarssen is doorgegaan met het huidige beleid; in de 

voormalige gemeenten Breukelen en Loenen is begonnen met de indicering van doelgroepkinderen en 

de toeleiding naar een plek op een peuterspeelzaal. Op deze manier is getracht zoveel mogelijk 

doelgroepkinderen te bereiken. Er wordt echter nog geen voorschoolse educatie (VVE) aangeboden aan 

doelgroepkinderen in de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen. 
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4.3.3 De gemeente ontvangt binnen het participatie budget een bijdrage voor onderwijs aan volwassenen. De 

gemeente geeft dit geld (verplicht) door aan het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). In 2011 is ervoor 

gekozen de aanpak van laaggeletterdheid de hoogste prioriteit te geven. 

 

4.3.4 Er is een nieuw (regionaal) handhavingsbeleid vastgesteld. Ook zijn alle handhavingstrajecten opgepakt. 

Alle gastouders zijn geïnspecteerd en daar waar de GGD positief heeft geadviseerd, opgenomen in het 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Door personele capaciteitsproblemen zijn niet alle 

kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang) geïnspecteerd die 

geïnspecteerd hadden moeten worden. 

 

4.3.5 Aan alle genoemde onderwerpen is in meer of mindere mate invulling gegeven. Vanwege de herindeling 

en de heroverwegingen is vooral ingezet op continuering van het bestaande beleid en / of uitvoering van 

de wettelijke taken, daar waar harmonisatie nog niet mogelijk was. 

 

4.3.6 In 2010 is het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) gerealiseerd, dat wil zeggen dat er fysiek inlooppunt en de 

minimale organisatie op poten stond. 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. In 

2011 is gewerkt aan de doorontwikkeling van het CJG. Dat betekent onder andere dat geïnvesteerd is in 

het versterken van de samenwerking tussen het CJG en de bestaande voorzieningen zoals onderwijs, 

maatschappelijk werk en de eerstelijnsgezondheidszorg. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd om het 

CJG onder deze zorgverleners onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft het thema ‘pedagogische 

civil society’ aandacht gekregen en probeert het CJG deze gemeentelijk gedragen visie op opvoeden en 

opgroeien aan de bewoners van onze gemeente over te brengen. Gedurende 2011 bleek dat er voor de 

gekozen opzet m.b.t. inlooppunten weinig animo was, voor 2012 wordt ingestoken op een flexibele 

spreekuren, dat kan dus bijvoorbeeld bij peuterspeelzalen, scholen e.d. zijn. Verreweg de meeste vragen 

(ongeveer 1000) komen per telefoon binnen. Het opzetten van de organisatie en het innoveren en 

inspelen op de vraag uit de praktijk blijkt nog de nodige aandacht te vragen voor de komende periode. 

Het CJG is ook verantwoordelijk voor zorgcoördinatie, in het multidisciplinair overleg en het lokale 

casusoverleg zijn ongeveer 120 kinderen waarover professionals zorgen hebben, besproken waarna een 

plan van aanpak is gemaakt en eventueel zorgcoördinatie is afgesproken. In provinciaal verband is in 

2011 verder gewerkt aan de invoering van Digitaal Dossier Jeugd GezondheidsZorg (DDJGZ) en de 

Verwijsindex Risicojongeren. Inmiddels is nu het onderwijs (Voortgezet onderwijs, basisonderwijs en 

ROC’s) aangesloten, zijn afspraken gemaakt met politie, huisartsen, verloskundigen en andere 

eerstelijns gezondheidszorg. 
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4.4 Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost 
Realisatie 

2010 

Primitieve 
Begroting 

2011 

Bijgestelde 
Begroting 

2011 

Realisatie 
2011 

Realisatie-
Begroting 

2011 

Directe lasten*  5.563.881 5.573.060 5.240.224 -332.836

Indirecte lasten  1.349.711 1.349.711 1.349.711 0

Kapitaalslasten  3.451.485 3.451.485 3.598.541 147.056

TOTAAL LASTEN  11.158.505 10.365.077 10.374.256 10.188.476 -185.780

  

Baten* -2.006.717 -2.049.733 -2.194.827 -2.524.014 -329.187

SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 9.151.788 8.315.344 8.179.429 7.664.462 -514.967

  

Onttrekking 833.723- -493.161 -558.561 -475.128 83.433

Toevoeging 1.695.876 23.087 23.087 314.895 291.808

SALDO RESULTAATBESTEMMING 862.153 -470.074 -535.474 -160.233 375.241

  

Saldo na resultaatbestemming 10.013.941 7.845.270 7.643.955 7.504.229 -139.726

Legenda: + =nadelig,  - =voordelig 

 

Toelichting realisatie 

Baten  

Binnen het programma Onderwijs, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg werd bijna € 330.000 meer aan 

inkomsten gegenereerd dan begroot. Wanneer we de afzonderlijke beleidsvelden nader belichten kunnen voor 

deze meerinkomsten de volgende verklaringen worden gegeven: 

 
Onderwijshuisvesting 

Er werd bijna € 240.000 meer aan inkomsten gegenereerd dan begroot als gevolg van de Rijksbijdrage voor de 

verbetering van het binnenklimaat in onze scholen. Bovendien werd een tweetal schade uitkeringen van onze 

verzekeringsmaatschappij ontvangen. 

 
Kinderopvang 

Er kwam ongeveer € 77.000 meer aan inkomsten binnen dan begroot. Het overgrote deel daarvan heeft 

betrekking op de nog niet in de begroting opgenomen huurinkomsten van de kinderdagopvanginstelling die in de 

nieuwe samenwoonschool in Vreeland is gehuisvest. 

 

Centrum voor jeugd en gezin 
Voor de bijdragen van de omringende gemeenten in de kosten van de verwijsindex waren geen inkomsten in de 

begroting opgenomen. Daarom is er op dit onderdeel een voordeel van bijna € 14.000. 
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Directe lasten 

Aan directe lasten werd binnen het programma Onderwijs, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg bijna 

€ 333.000 minder uitgegeven dan begroot. Wanneer we de afzonderlijke beleidsvelden nader belichten kunnen 

voor deze onderschrijding de volgende verklaringen worden gegeven: 

 

Onderwijshuisvesting 

Aan onderwijshuisvesting werd ruim € 108.000 minder uitgegeven dan begroot. De grootste verschillen zijn 

ontstaan door de verlate afronding van de verbouwing van het scholencomplex op Zwanenkamp. Hiervoor was 

een (voorlopige) kapitaallast opgenomen van € 153.000 die echter pas in 2012 wordt geactiveerd. Bovendien was 

in de begroting nog geen rekening gehouden met het wegvallen van een begrotingspost voor de aflossing van 

een lening voor de gymnastiekaccommodatie van de Rientjesmavo. Deze post van  € 47.500 wordt in 2011 niet 

aangesproken en is inmiddels vanaf 2012 structureel uit de begroting gehaald. Daarnaast wordt met name op de 

onderdelen gebouwenonderhoud en schadeherstel overschreden tot een totaal van ongeveer  € 92.000 maar 

deze meeruitgaven worden meer dan volledig gecompenseerd door meerinkomsten uit verzekeringsuitkeringen 

en rijksbijdragen (zie ook baten). 

 

Lokaal onderwijsbeleid 

Aan schoolbegeleiding, logopedie, leerplicht en dergelijke werd bijna € 11.000 minder uitgegeven, omdat 

vanwege de uitgavenstop, terughoudend is ingekocht. 

 
Leerlingenvervoer 

Aan leerlingenvervoer werd bijna € 74.000 minder uitgegeven. Dit is bereikt door ouders en ook scholen te 

stimuleren gebruik te maken van openbaar vervoer in plaats van taxivervoer.  

 
Kinderopvang en wet OKE/GOA 

Binnen deze beleidsterreinen werd bijna € 89.000 minder uitgegeven. Binnen het product Kinderopvang kon 

€ 41.000 aan OKE-gelden en € 12.000 aan budget gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid vooral vanwege 

aanloopproblemen rond de fusie en onderbezetting op het beleidsterrein niet besteed worden. Resteert een 

onderschrijding van € 36.000 die met name wordt verklaard omdat de voor 2011 wettelijk verplichte inspecties 

deels niet zijn uitgevoerd. Dit komt door gebrek aan capaciteit bij de GGD die het aantal en de intensiteit van de 

handhavingstrajecten niet goed heeft ingeschat. De onderschrijding is incidenteel van aard. 

 
Centrum voor jeugd en gezin 

Aan jeugdgezondheidszorg werd ruim € 50.000 minder uitgeven dan begroot. Belangrijkste reden hiervoor is dat 

in het achterliggende beleidsarme jaar terughoudend met het besteden van het beschikbare budget werd 

omgegaan. Voor 2012 is inmiddels een plan opgesteld waarin het gehele beschikbare budget planmatig wordt 

besteed. 

      

Algemene toelichting mutaties reserves 

Onttrekking reserves: 

De werkelijke onttrekking aan de reserves is € 83.000 lager dan begroot. Bij de begroting was er vanuit gegaan 

dat er € 171.000 aan de reserve onderwijshuisvesting moest worden onttrokken vanwege het verschil tussen 

toegestaan uitgangsbudget en begrote huisvestingskosten. Omdat de werkelijke exploitatiekosten van de 

onderwijsgebouwen lager zijn dan geraamd, hoeft er geen onttrekking plaats te vinden, maar kan er  een bedrag 

worden gestort (zie toevoeging). De kapitaallasten van de Samenwoonschool ad € 67.000 ten laste van de 
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reserve zijn niet geraamd. Voor de gemeenschappelijke complexen is een storting geraamd. In werkelijkheid is er 

sprake van een niet geraamde onttrekking van € 22.000. 

 

Toevoeging reserves: 

De werkelijke toevoeging is € 292.000 hoger dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door de niet geraamde 

storting in de reserve onderwijshuisvesting  ad € 315.000. De boeking van de geraamde storting in de reserve  

gemeenschappelijke complexen ad € 23.000 vindt niet plaats (zie onttrekking). 

 

Algemene toelichting investeringen 

Het krediet “Renovatie scholencomplex Zwanenkamp”  is afgesloten met een overschrijding van € 121.000. 

Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door getroffen maatregelen met betrekking tot Binnenklimaat  Huisvesting 

primair Onderwijs, die binnen het project  zijn meegenomen. 

 

4.5 Risico's 
Op dit moment is een begin gemaakt met het herinrichten van de begroting op het onderdeel 

onderwijshuisvesting.  In het najaar van 2012 zal een integraal voorstel op het gebied van onderwijshuisvesting 

worden voorgelegd. 
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5. Cultuur, sport en recreatie 
  
Portefeuillehouders  Mevr. G. Helling en dhr. V. 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. 

  
 
5.1 Inleiding 
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 het  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 (40% gemeente – 60% provincie) 
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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 Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 
Cultuur, sport en recreatie 

5.2.1 Tevredenheid over culturele en sportieve voorzieningen 

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 in een isolement terecht komen. 

 

5.2.2 Participatie van inwoners 

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.  

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 

5.2.3 Tevredenheid over culturele en sportieve voorzieningen 

Om deze doelstelling te behalen hebben we gezorgd voor aantrekkelijke voorzieningen, die voor 

iedereen toegankelijk zijn. In 2011 heeft de verhuizing van de sporthal Bisonsport naar de tijdelijk 

sporthal op Daalseweide plaatsgevonden en is gestart met de bouw van het nieuwe MFA Bisonspoor. 

Bij  V.V. Kockengen is een kunstgrasveld gerealiseerd en verder is aan alle binnen- en 

buitensportaccommodaties en de sportmaterialen regulier onderhoud uitgevoerd, zodat men daar veilig 

gebruik van kan maken. Ook is in 2011 het cultuurloket opgericht met als doel culturele activiteiten te 

promoten en aanbieders te ondersteunen. Op recreatief gebied is er een aantal wandelroutes 

bijgekomen en is een start gemaakt met de verbetering van de kanoroutes. Dit is middels regionale en 

provinciale samenwerking tot stand gekomen. 

 

5.2.4 Participatie inwoners 

In 2011 hebben we een kwalitatief goed, voldoende en eigentijds activiteitenaanbod aangeboden voor 

de verschillende doelgroepen. Ook is de Sportraad Stichtse Vecht opgericht om (sport)verenigingen en 

inwoners actief te betrekken bij de (sport)beleidsvorming en –uitvoering van de gemeente Stichtse 

Vecht. 
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Effectindicatoren 
We hebben ervoor gekozen om voor dit programma geen indicatoren te benoemen, omdat er een integraal 

pakket aan kadernota’s, regelingen en voorzieningen bestaat, waarop bovendien diverse uitvoerders actief zijn. 

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

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

gerapporteerd over de prestaties op basis van vooraf geformuleerde effectindicatoren. 

 

5.3 Prestaties: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Prestaties 
Kunstzinnige vorming 
5.3.1 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.  

 

Sport algemeen 

5.3.2 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. 

 

5.3.3 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. 

 

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan 
5.3.1 Het Cultuurparticipatieplan 2011 is uitgevoerd. Onze inwoners actief laten deelnemen aan cultuur stond 

hierbij centraal. Onder andere het Cultuurplatform Vechtstreek en de Cultuurconsulent hebben hier 

uitvoering aan gegeven door het organiseren van Stichtse Vecht Feest waarbij tal van activiteiten zijn 

gebundeld en jong en oud is bereikt. Er is verbinding gelegd tussen de verschillende kernen van de 

gemeente waarbij speciaal aandacht was voor de eigen identiteit van die kernen.  

 

Met de incidentele subsidieregeling cultuurparticipatie 2011 zijn meer culturele activiteiten in de 

gemeente opgestart en uitgevoerd en nieuwe doelgroepen benaderd (met name jeugd). De gemeente 

heeft hierin een ondersteunende, faciliterende, stimulerende en financiële rol gespeeld. Voorts is cultuur 
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gestimuleerd door het verstrekken van structurele instandhoudingsubsidies aan 

amateurkunstverenigingen en professionele instellingen als de bibliotheek en muziekschool. Culturele 

interactie op scholen is versterkt door cultuureducatie voor kinderen te stimuleren.  

 

5.3.2 Om de diverse doelstellingen op het gebied van stimuleren van de sportdeelname te halen hebben er 

diverse programma’s gedraaid en activiteiten plaatsgevonden. Voor de doelgroep jeugd 0 tot 18 jaar is 

onder andere ingezet op de activiteit ‘Trainers voor Klas’. Hiermee zijn 35 van de 39 basisschoollocaties 

bereikt. Op deze locaties hebben de leerlingen tijdens de gymlessen kennis gemaakt met diverse 

sporten. Aansluitend op deze activiteit heeft er een Naschools sportaanbod plaatsgevonden.  

 

In 2011 is een verdere invulling gegeven aan de ‘impulsregeling brede scholen, sport en cultuur’ 

(regeling combinatiefuncties). Deze regeling beoogt sport- en cultuuraanbod breder toegankelijk te 

maken voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. De Stichting SportSA, die het project  “Sportief Buur(t)en” 

uitvoert op Sportpark Daalseweide, heeft een vernieuwend sportaanbod gerealiseerd op het sportpark 

en er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een sportpark van de toekomst op 

Daalseweide. Voor de doelgroep senioren heeft het programma ‘Juni Beweegt’ gedraaid. Dit programma 

heeft in totaal 501 inwoners van Stichtse Vecht bereikt en er hebben 24 sportaanbieders meegewerkt. 

Daarnaast is doormiddel van het Netwerk 55+ een stimulans gegeven aan de samenwerking van partijen 

rondom het aanbod van de 55+er. Het stimuleren van sportdeelname onder de doelgroep aangepast 

sporten is uitgevoerd door Sportservice Midden-Nederland. Deze uitvoering hield onder andere in het 

informeren over het aanbod, het organiseren van activiteiten en het geven van clinics aan jeugd zonder 

beperking. 

 

5.3.3 De uitvoeringsmogelijkheden voor transferia, toeristische overstappunten ( TOP) en routes zijn 

onderwerp van gesprek geweest in verschillende regionale en provinciale samenwerkingsverbanden en 

overlegstructuren. Zo zijn er een aantal thematische routes bijgekomen in het Venengebied in 

samenwerking met de gebiedscommissie De Venen, is er door de gebiedscommissie Vecht en Weiden 

een voorzichtige start gemaakt met het realiseren van een TOP of informatiepunt in Loenen aan de 

Vecht en is er in overleg met het Gewest Gooi en Vechtstreek, het Watersportverbond en enkele andere 

partijen een plan gemaakt voor een verbetering van de kanoroutes in het gebied.   

De gemeente  heeft zich aangesloten bij het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht (RBT). Het 

RBT gaat de ontvangst- en informatiefunctie invullen voor onze gemeente. Ten slotte participeert de 

gemeente actief in de discussie rond de toekomst van de recreatieschappen. Deze discussie voert de 

gemeente als deelnemer aan de recreatieschappen, in samenwerking met de andere deelnemers en de 

provincie Utrecht.   
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5.4 Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost 
Realisatie 

2010 

Primitieve 
Begroting 

2011 

Bijgestelde 
Begroting 

2011 

Realisatie 
2011 

Realisatie-
Begroting 

2011 

Directe lasten*  5.775.175 5.536.960 5.681.420 144.460

Indirecte lasten  1.480.920 1.480.920 1.480.920 0

Kapitaalslasten  501.501 460.914 1.024.367 563.453

TOTAAL LASTEN 9.190.864 7.757.596 7.478.794 8.186.708 707.914

  

Baten* -2.480.264 -2.269.884 -2.089.990 -2.076.778 13.212

SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 6.710.600 5.487.712 5.388.804 6.109.929 721.125

  

Onttrekking -310.000 -5.355 -333.855 -551.531 -217.676

Toevoeging 663.771 67.771 429.563 429.563 0

SALDO RESULTAATBESTEMMING  62.416 95.708 -121.968 -217.676

  

Saldo na resultaatbestemming 7.064.371 5.550.128 5.484.512 5.987.961 503.449

Legenda: + =nadelig,  - =voordelig 

 

Toelichting realisatie 

Baten 

Binnen het programma Cultuur, sport en recreatie kwam in totaal ruim € 13.000 minder binnen dan begroot. 

Wanneer we de afzonderlijke beleidsvelden nader belichten kunnen voor deze minderinkomsten de volgende 

verklaringen worden gegeven: 

 

De meerinkomsten op ‘t Kikkerfort ten bedrage van € 43.000 zijn het gevolg van toegenomen zwembadbezoek 

veroorzaakt door weinig zomerse periodes. 

Bij de sportterreinen en andere sportaccommodaties werd € 58.000 minder aan huur inkomsten gegenereerd, 

onder andere omdat het BTW regime dat op de binnensportaccommodaties van toepassing is nog niet is 

geharmoniseerd, waardoor eventuele fiscale voordelen nog niet gekwantificeerd kunnen worden.  

Deze harmonisatie zal in 2012 plaatsvinden. 

 

Directe lasten 

Binnen het programma Cultuur, sport en recreatie werd in totaal ruim € 144.000 meer uitgegeven dan begroot. 

Wanneer we de afzonderlijke beleidsvelden nader belichten kunnen voor deze overschrijding de volgende 

verklaringen worden gegeven: 

 

Sport 

Op het brede terrein van sport (incl. MFA Bisonsport) werd in totaal ruim € 355.000 meer uitgegeven dan begroot. 

Op het onderdeel sportbevordering en combinatiefuncties is (technisch gesproken) bijna € 68.000 meer 

uitgegeven dan beschikbaar was. Vanuit de meicirculaire Gemeentefonds heeft de gemeente € 86.592 extra 
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ontvangen voor het uitvoeren van de combinatiefuncties in 2011 in de voormalige gemeenten Breukelen en 

Loenen. Omdat de uitvoering is uitgesteld van het kalenderjaar 2011 naar het schooljaar 2011/2012, is in totaal 

op deze post in 2011 feitelijk een bedrag van € 64.344 overgehouden. Voorgesteld wordt om dit overschot over te 

hevelen naar 2012 voor de uitgestelde uitvoering van de combinatiefuncties in 2012. In het kader van de 

Bestuursrapportage 2011 heeft de raad inhoudelijk reeds ingestemd met deze meerjarige financiering.  

De consequenties worden financieel vertaald naar de begroting 2012 via de budgetoverhevelingen bij de 

Jaarrekening 2011. 

 

Multifunctionele Accommodaties (MFA) Bisonspoor 

Ter overbrugging van de bouwperiode van MFA Bisonspoor wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke sporthal 

Daalseweide. Uit de jaarcijfers blijkt een overschrijding op de tijdelijke voorziening van € 383.000.  Als volgt 

ontstaan: afwikkelingskosten van de voormalige binnensportaccommodatie Bisonsport  € 60.000;  salariskosten 

van ex-Bisonsportmedewerkers  € 215.000;  meeruitgaven exploitatie van de tijdelijke accommodatie ten gevolge 

van onvoorziene kosten € 143.000. Voor tijdelijke vervoersvoorzieningen in verband met het wegvallen van 

Bisonsport werd ruim € 35.000 minder uitgegeven.  Op het incidentele budget voor de afwikkeling van "oud"-

Bisonsport  is € 111.000 minder uitgegeven, omdat  in 2011 weinig kosten zijn gemaakt aan afvloeiingsregelingen 

en looncompensaties van ex-medewerkers van Bisonsport. De afwikkelingskosten kosten die hiermee 

samenhangen worden overigens gedekt uit de reserve “Afwikkeling incidentele kosten Bisonsport”.  

 

Op ‘t Kikkerfort is, vooral door het doorvoeren van energiebesparende maatregelen en het niet volledig bezetten 

van vacatures € 48.000 minder uitgegeven. Op de andere sportaccommodaties en de sportterreinen wordt er 

€ 83.000 meer uitgegeven, vooral door tegenvallende onderhoudskosten, niet begrote beheerderwerkzaamheden 

en stijgende energieprijzen.  

 

Kunst en monumenten 

Op dit beleidsveld werd in totaal ruim € 202.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit verschil komt bijna geheel 

voor rekening van de € 200.000 die in de begroting staat opgenomen voor het herstel van de fundering van de 

kerktoren in Loenen. Door de herindeling is het project pas in het laatste kwartaal van 2011 opgestart. Deze 

lasten worden gedekt uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve. 

 

Overige kleine verschillen 
De minderuitgaven op dit beleidsveld van in totaal € 10.000 behoeven, gelet op de bescheiden omvang daarvan, 

geen nadere toelichting. 

 

Algemene toelichting mutaties reserves 

Onttrekking reserve 

De werkelijke onttrekking binnen dit programma is € 218.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt 

door de afwikkeling van de incidentele kosten van Bisonsport. Vanwege lagere kosten voor afvloeiingsregelingen 

en salariscompensaties hoeft er € 111.000 minder te worden onttrokken aan de reserve “Afwikkeling incidentele 

kosten Bisonsport”. In verband met de sloop van de oude accommodatie Bisonsport dienen de daarmee 

samenhangende restboekwaardes van deze accommodaties die per 1-1-2011 € 316.000 bedragen, te worden 

afgeboekt van diezelfde reserve. Daarnaast is er een niet begrote onttrekking aan de Algemene reserve ten 

behoeve van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) geboekt van € 22.000. 
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5.5 Risico's 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het tot stand brengen van de nieuwe multifunctionele accommodatie MFA 

Bisonspoor, een project dat door zijn omvang alleen al risico’s met zich meebrengt. Op een totaalbudget van ruim 

€ 23.000.000 is een post onvoorzien beschikbaar van ruim € 1.000.000. In de voortgangsrapportage begin 2012 

zijn geen afwijkingen gemeld. 
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6. Werk en inkomen 

  
Portefeuillehouder     Dhr. V. van der Horst   
Producten Bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. 

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

  
 
6.1 Inleiding 
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 Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 
Werk en inkomen 
6.2.1 Zelfredzaamheid inwoners 

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. 

 

6.2.2 Inwoners aan werk 

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. 

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 

6.2.1 Zelfredzaamheid inwoners 

Het totaal aantal uitkeringen in Stichtse Vecht op 1 januari bedroeg 526. Op 31 december was het aantal 

toegenomen tot 590 uitkeringen. Een toename van 64 uitkeringen. 

 

6.2.2  Inwoners aan werk 

Hieronder volgt een overzicht van de in- en uitstroom van Maarssen resp. Breukelen/Loenen. 

Maarssen  : Instroom 201 Uitstroom 164 

Breukelen/Loenen : Instroom   58 Uitstroom    31 
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6.3 Prestaties: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde prestaties 
Bijstandsverlening 
6.3.1 Controle rechtmatigheid 

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

controleplan 2011 van Maarssen. 

 

Werkgelegenheid 

6.3.2 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. 

 

6.3.3 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. 

 

Minimabeleid algemeen 

6.3.4 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.  

6.3.5 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. 

 

Participatiebudget 
6.3.6 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. 

6.3.7 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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6.3.8 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.  

 

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan 
6.3.1 Het interne controle plan 2011 is opgesteld en inmiddels door ons college vastgesteld. Deze controle 

over het jaar 2011 is begin 2012 uitgevoerd. 

 

6.3.2 De gemeentelijke invulling van de poortwachtersfunctie op het werkplein is voortgezet en succesvol 

gebleken. Het jongerenloket is formatief uitgebreid met behulp van rijksmiddelen uit het actieplan 

jeugdwerkloosheid. De middelen zijn ook aangewend om het ROC Midden Nederland er actief in te laten 

deelnemen om te bereiken dat jongeren met een opleidingsbehoefte ook naar een passende 

beroepsopleiding doorstromen. 

 

6.3.3 Het aantal jongeren met een werkleeraanbod is in 2011 toegenomen van 38 naar 44 in de voormalige 

gemeente Maarssen met een leerwerktraject en in de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen zijn 

er 14 jongeren met een WIJ voorziening, waarvan er 12 op een leerwerktraject zitten. 

 

6.3.4 Het beroep dat de minimahuishoudens op de voorzieningen doen is omvangrijk en de bekendheid met 

het programma is alom aanwezig. Daarom hebben we geen communicatieve middelen ingezet om het 

gebruik verder nog te stimuleren. Slechts voor schuldhulpverlening is voor activiteiten in de preventieve 

sfeer actief geworven.  In 2011 zijn er ongeveer 11% minder aanvragen voor de minimaregelingen 

ingediend dan in 2010, namelijk 884 tegenover 998. Met name zijn er minder aanvragen voor de 

Categoriale regeling voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en die voor de toeslag voor 

schoolgaande kinderen en de toeslag kosten huishouden. Het aantal verminderde aanvragen wordt 

toegeschreven aan de verminderde informatie en voorlichting. 

 

6.3.5 Sinds januari 2011 ontvangen vrijwel alle cliënten dezelfde schuldhulpverlening. De uitvoering van 

schuldhulpverlening is voor de gemeente Stichtse Vecht ingekocht bij PLANgroep B.V. Enkele 

bestaande cliënten uit Loenen doorlopen op dit moment nog een traject schuldhulpverlening bij de 

Kredietbank Midden Nederland. Deze dossiers bij de Kredietbank Midden Nederland zullen in de loop 

van 2012 worden afgebouwd danwel worden overgedragen aan PLANgroep B.V. Ook is er in 2011 

vooral ingezet op het voorkomen van schulden om de instroom zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor is 

de specifieke uitkering van het rijk aangewend. In december 2011 is besloten om de huidige 

overeenkomsten met PLANgroep te verlengen tot en met 31 december 2012 voor de continuering van 

de uitvoering van de integrale schuldhulpverlening door PLANgroep B.V. voor alle kernen van Stichtse 

Vecht.” 

 

6.3.6 We hebben een nieuwe overeenkomst afgesloten met een aanbieder van inburgeringstrajecten, waarin 

alle trajecten duaal worden aangeboden. Dat wil zeggen dat de taalcomponent samenhangt met een 

component gericht op werk of maatschappelijke participatie. Gegevens over de eerste drie kwartalen 

laten een instroom op trajecten zien waarvan 82 % duaal is. 
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6.3.7 We hebben met alle betrokken partijen, woningcorporaties en begeleiders prestatieafspraken gemaakt, 

zodat we geheel aan de taakstelling kunnen voldoen, dat wil zeggen: iedereen van passende huisvesting 

voorzien en een traject voor maatschappelijke begeleiding bieden. De taakstelling voor heel 2011 

bedroeg geen 37, maar 36 statushouders voor Stichtse Vecht. Er zijn 2 extra statushouders gehuisvest. 

Dit als gevolg van goede afspraken en samenwerking met gemeente Woerden, woningbouwcorporaties, 

SWMD en Stichting Vluchtelingenwerk. 

 

6.3.8 Maatwerk is het uitgangspunt geweest bij het inzetten van re-integratietrajecten dankzij de 

beschikbaarheid van een breed palet aan instrumenten, zoals intensieve begeleiding, begeleiding / 

coaching van de doelgroep met meervoudige problematiek, activiteiten gericht op bevorderen van de 

fysieke gezondheid en stimuleren van groepsactiviteit. In 2011 zijn er in Maarssen 350 trajecten ingezet 

en in Breukelen/Loenen 160 voor bijstandsgerechtigden en jongeren gezamenlijk. Een deel van de 

trajecten van Breukelen en Loenen zijn zorgtrajecten geweest, die aanvankelijk deel uitmaakten van het 

ESF-project “Klant in Beeld”, maar die na afronding daarvan als reguliere trajecten zijn voortgezet. In 

oktober 2011 heeft het Algemeen Bestuur van PAUW-bedrijven opdracht gegeven tot het uitwerken van 

scenario’s voor de toekomst van de sociale werkvoorziening in de regio, rekening houdend met de 

voorgenomen stelselwijziging in 2013. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2012 verwacht. 

 

6.4 Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost 
Realisatie 

2010 

Primitieve 
Begroting 

2011 

Bijgestelde 
Begroting 

2011 

Realisatie 
2011 

Realisatie-
Begroting 

2011 

Directe lasten*  16.064.991 16.279.868 16.569.786 289.918

Indirecte lasten  2.986.499 2.986.499 2.986.499 0

TOTAAL LASTEN 17.711.812 19.051.490 19.266.367 19.556.285 289.918

  

Baten* -12.739.834 -13.488.578 -13.028.789 -13.845.934 -817.145

SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 4.971.978 5.562.912 6.237.578 5.710.351 -527.227

  

SALDO RESULTAATBESTEMMING       

  

Saldo na resultaatbestemming 4.971.978 5.562.912 6.237.578 5.710.351 -527.227

Legenda: + =nadelig,  - =voordelig 

 

Toelichting realisatie 

Baten 

Bijstandverlening 

De inkomsten zijn bij de Bijstandsverlening € 1.100.000 hoger dan geraamd. De belangrijkste oorzaken zijn: 

• Omdat de bijstand aan Zelfstandigen in eerste instantie in de vorm van een lening wordt verstrekt leiden 

hogere uitgaven ook tot een hogere opboeking van het leningenbedrag. Omdat er meer leningen 

verstrekt zijn, zijn de opbrengsten uit verhaal hierdoor ook ongeveer € 185.000 hoger dan geraamd. 
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Voor de BBZ geldt dat een deel aanvullend gedeclareerd kan worden bij het ministerie. Hierdoor is 

sprake van een aanvullend voordeel van bijna € 180.000. 

• Om de voorziening "dubieuze debiteuren Soza" op peil te brengen is een bedrag van € 280.000 gestort.  

• Tegenover de kosten die gemaakt zijn voor de ontvlechting van de IASZ van ca. € 200.000 (zie de 

toelichting bij de lasten) staat een dekking uit het budget "Fictiekosten herindeling" van hetzelfde bedrag.  

• Er is sprake van een eenmalige meevaller van ruim € 320.000. Dit heeft te maken met de incidenteel 

aanvullende uitkering over 2010 die door de voormalige gemeente Breukelen is aangevraagd (en 

toegekend). Indien de bijstandsuitgaven in een jaar hoger zijn dan 110% van het budget van het 

ministerie kan er een beroep worden gedaan op de incidenteel aanvullende uitkering. De voormalige 

gemeente Breukelen heeft daar in 2010 gebruik van gemaakt, maar het bedrag niet opgenomen in de 

jaarrekening. Overigens is er  voor 2011 een aanzienlijk tekort op de Rijksbijdrage. Er zal daarom in 

2011 gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid tot het aanvragen van de incidenteel aanvullende 

uitkering. Hiervoor is € 457.000 aan extra inkomsten ingeboekt. 

WSW 

De bijdrage die we ontvangen hebben van het Rijk is € 199.000 lager dan geraamd. Daarnaast is er sprake van 

een nadeel van € 18.000 als gevolg van een terugbetaling aan het Rijk over oude jaren. Totaal nadeel bedraagt 

€ 217.000. 

 

Bijzondere bijstand 

De post verhaal geeft een nadeel te zien van € 40.000. Dit is een post die lastig te ramen valt. 

 

Participatiebudget 

De totale inkomsten zijn ca. € 23.000 lager dan geraamd. Dit wordt als volgt verklaard:  

• De uitgaven die voor participatie gedaan worden, worden gedekt uit de Rijksbijdrage Participatiebudget. 

De meerkosten bij de uitgaven van € 82.000 worden gedekt uit deze bijdrage (dus meer inkomsten).  

• De apparaatslasten die we mogen dekken uit de Rijksbijdrage zijn daarentegen ca € 105.000 lager dan 

was geraamd. Enerzijds is dit het gevolg van een te optmistiche raming, anderzijds hebben we te 

kampen gehad met langdurige uitval door ziekte bij met name de inburgering. Hierdoor is sprake van een 

lager aantal gerealiseerde en dus te verrekenen uren. 

 

Directe lasten 

Bijstandverlening 

• De uitgaven voor bijstandsuitkeringen waren in 2011 bijna ongeveer € 140.000 hoger dan begroot. De 

bijraming op een aantal onderdelen in de bestuursrapportage is dus onvoldoende geweest. Overigens 

gaat het procentueel gezien maar om een afwijking van 2%. Een reden voor de overschrijding is vooral 

de toename van het aantal klanten (in 2011 ruim 50 klanten). Overigens valt op dit moment nog niet te 

zeggen wat de uitwerking is van de aanscherping van de WWB per 1 januari 2012.  

 

• De uitgaven voor Zelfstandigen zijn ruim € 185.000 hoger uitgevallen dan begroot. De BBZ is over het 

algemeen een niet te voorspellen post. Deels gaat het om levensonderhoud maar het betreft hier vooral 

bedrijfskredieten waarbij slechts een paar cliënten aanzienlijke bedragen krijgen. Wel valt op dat steeds 

meer mensen een beroep doen op deze vorm van bijstand.  

• Op de post frictiekosten is bijna € 200.000 uitgegeven. Het betreft hier de uitgaven die gedaan zijn in het 

kader van de  Ontvlechting van de IASZ. Deze kosten worden gedekt uit het budget "Frictiekosten 

herindeling", zie de toelichting bij de baten.  
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• Voor de uitvoeringskosten van de gemeente Woerden (IASZ) was € 826.166 begroot. De daadwerkelijke 

kosten zijn € 747.964. Dit is een voordeel van bijna € 80.000. Dit wordt o.m. veroorzaakt door een 

andere verdeelsleutel tussen de aangesloten gemeenten. 

 

Minimabeleid 

Bij de Bijzonder bijstand is een overschrijding te zien van € 23.000. De belangrijkste overschrijding is ontstaan bij 

de langdurigheidstoeslag, namelijk € 45.000. De kosten van de U-pas vallen daarentegen € 22.000 lager uit dan 

geraamd als gevolg van een lager aantal cliënten met recht op de U-pas dan was voorzien.  

 

Kwijtschelding belastingen 

Deze post geeft een nadeel te zien van € 31.000. Bij de Bestuursrapportage is het budget verlaagd met € 30.000. 

Dit bleekt te optimistisch ingeschat te zijn. 

 

WSW 

De betalingen aan Pauw bedrijven komen overeen met de bijdrage die we van het Rijk ontvangen. Die bijdrage is 

€ 199.000 lager dan geraamd, dus ook de lasten (doorbetaling aan Pauw) zijn € 199.000 lager. Daarnaast is er 

€ 35.000 minder betaald als gevolg van de afrekening over 2010. De eigen bijdrage is bovendien € 43.000 lager 

geweest dan begroot. Totaal voordeel is € 277.000.  

 

Participatiebudget 

In totaal is er € 82.000 meer uitgegeven aan directe lasten dan geraamd, met name aan re-integratietrajecten. 

Dit is het gevolg van het gestegen aantal bijstandscliënten. Deze extra lasten worden gedekt uit het 

participatiebudget. 

  

6.5 Risico's 
Het aantal uitkeringen is in 2011 verder toegenomen. Door aanpassing van de budgetten bij de 

Bestuursrapportages is de afwijking beperkt gebleven. Dit is voornamelijk ontstaan door extra uitkeringen van het 

Rijk, die we ontvangen als de uitkeringslasten te hoog zijn in relatie tot de Rijksuitkering die we ontvangen. Vanuit 

de voormalige gemeente Breukelen is een bedrag van € 320.000 ontvangen over 2010 en over 2011 is een 

bedrag van € 457.000 ingeboekt als nog te ontvangen. Dit bedrag is een voorzichtige inschatting, omdat we 

verwachten dat veel gemeentes een claim zullen indienen en het niet duidelijk is of het Rijksbudget toereikend is 

om de claim volledig toe te kennen. 
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7. Welzijn en zorg 
  
Portefeuillehouder     Dhr. J.W. 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.  
 

  
 
7.1 Inleiding 
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). 
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Kaderstellende beleidsnota’s 

• Verordening voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning  

• Financieel besluit  voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning  

• Subsidie verordening 

 

7.2 Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 
Welzijn en zorg 
7.2.1 Bevorderen welzijn 

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.  

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 
Effectindicatoren 

We hebben ervoor gekozen om voor dit programma geen indicatoren te benoemen, omdat er een integraal 

pakket aan kadernota’s is waarop bovendien diverse uitvoerders actief zijn. Gezien de breedte van het terrein, 

zou een beperking in de set van indicatoren een onvolledig beeld geven van de effectiviteit van het ingezette 

beleid. In separate evaluaties van de verschillende uitvoerders zal worden gerapporteerd over de prestaties op 

basis van vooraf geformuleerde prestatie-indicatoren. 

 

7.3 Prestaties: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Prestaties 
Huishoudelijke verzorging 

7.3.1 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. 

 

Maatschappelijke begeleiding 

7.3.2 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. 

 

7.3.3 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 
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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.  

 

7.3.4 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.  

 

Openbare gezondheidszorg 

7.3.5 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.  

 

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan 

7.3.1 In 2011 is er door de beide Steunpunten Mantelzorg (onderdeel van de beide welzijnsstichtingen SWMD 

& Tympaan) veel werk verzet: - informatie & advies d.m.v. themabijeenkomsten voor mantelzorgers en 

d.m.v. regelmatige publicaties (eigen nieuwsbrieven en artikelen in de lokale pers);- individuele 

ondersteuning van mantelzorgers en doorgeleiding naar partnerorganisaties;- versterking netwerk van 

formele en informele zorg- en ondersteuningsinstellingen, onder andere door middel van een 

werkconferentie over ‘zelfredzaamheid’;- toeleiden naar respijtzorg;- uitbreiding van de activiteiten in het 

Voortgezet Onderwijs (gastlessen en mentortraining) van Rientjes Mavo naar Broklede en Broeckland, 

met oog op ondersteuning van jonge mantelzorgers;- organisatie waarderingsactiviteiten in kader Dag 

van de Mantelzorg. Tussen de eerstelijns gezondheidszorg en het Steunpunt zijn in Maarssenbroek 

afspraken gemaakt over doorgeleiding van (dreigend) overbelaste mantelzorgers naar onder meer de 

ouderenadviseur SWMD en het Steunpunt Mantelzorg. In Breukelen functioneert een goed lopend 

(informeel) eerstelijnsoverleg met aandacht voor (dreigend) overbelaste mantelzorgers. In het kader van 

het voorgenomen samengaan van SWMD en Tympaan (en hierop vooruitlopend) heeft er in het najaar 

2011 eerste overleg plaats gevonden over een goede, intensieve samenwerking tussen beide 

steunpunten. Eind 2011 zijn eveneens de eerste stappen gezet om het lokaal uitvoeringsoverleg 

mantelzorg in de kern Maarssen en omstreken uit te breiden naar de gehele gemeente. 

 

7.3.2  De Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht heeft in 2011 de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• informatie, advies & ondersteuning voor vrijwilligers(organisaties): 39.716 bezoekers website; 392 

abonnees Nieuwsbrief; informatie per email; presentaties 

• (digitale) bemiddeling tussen vraag en aanbod: 5.096 vacaturezoekacties website; gemiddeld 97 

aangemelde vacatures op website; aantal aangemelde organisaties 192; actieve bemiddelingen 110 

• promotie & waardering, onder meer door middel van organisatie vrijwilligersfeestavond 

• belangenbehartiging, inclusief uitvoering collectieve vrijwilligersverzekering 

• beschikbaar maken van aanbod deskundigheidsbevordering t.b.v. kader vrijwilligersorganisaties 

• actieve makelaarsrol t.b.v. maatschappelijke stages: organisatie stagemarkt; 219 bemiddelingen. 
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In het najaar 2011 heeft in nauwe samenwerking tussen FC Breukelen, de gemeente en de 

vrijwilligerscentrale de succesvolle aftrap plaats gevonden van de campagne ‘In Veilige Handen’, gericht 

op de preventie van seksueel misbruik door vrijwilligers in organisaties waarin met en voor jeugdigen 

gewerkt wordt. In oktober 2011 heeft een geslaagde eerste editie van de Beursvloer Stichtse Vecht 

plaats gevonden, de beursvloer voor maatschappelijke betrokken ondernemen. Resultaat: 191 matches 

voor een totale waarde van € 130.000. Het Gilde Stichtse Vecht heeft opnieuw de verkiezing van de 

(jonge) vrijwilliger van het jaar georganiseerd, en in de kern Maarssen e.o. de jaarlijkse vrijwilligersmarkt. 

In 2011 hebben de Vrijwilligerscentrale en het Gilde van voorheen de kern Maarssen en omstreken,  hun 

actieradius uitgebreid naar de gehele nieuwe gemeente. De nulmeting is hiervoor benut. 

 

7.3.3 Eind december 2011 heeft de gemeenteraad de geharmoniseerde Wmo-verordening vastgesteld en het 

college de bijbehorende geharmoniseerde uitvoeringsdocumenten. Deze nieuwe Wmo-regels treden per 

1 januari 2012 in werking. Ook actuele jurisprudentie is hierin verwerkt. De voorbereidingen voor het 

inkopen van hulp bij het huishouden en afsluiten van nieuwe overeenkomsten per 1 januari 2013 zijn 

gestart. Er wordt hiervoor in regionaal verband samengewerkt. De groep mensen die een beroep doet op 

de gemeente c.q. Wmo ten gevolge van de pakketmaatregelen AWBZ is op dit moment beperkt. Ook dit 

beleid, aangaande het bieden van Wmo-begeleiding, is geharmoniseerd per 2012. In 2011 heeft het 

Wmo-loket van Stichtse Vecht ruim 3300 nieuwe aanvragen, wijzigingen of declaraties te verwerken 

gekregen. In 2010 werden in de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen samen 2000 

Wmo aanvragen behandeld. De top van deze aanvragen in 2011; ruim 1000 aanvragen voor een hulp bij 

het huishouden 520 aanvragen voor een vervoersvoorziening 523 aanvragen voor een woonvoorziening 

297 aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart. 

 

7.3.4 In 2011 is ingezet op het stimuleren van gezond gedrag bij volwassenen en kinderen. De implementatie 

van een regionaal en integraal alcoholbeleid is in volle gang in nauwe samenwerking met de GGD, 

politie en jongerenwerk. Het programma ‘De gezonde school’ is aangeboden aan scholen en zal in 2012 

gecontinueerd worden. ‘De gezonde school’ richt zich op overgewicht, alcohol en welbevinden van 

leerlingen. Daarnaast is het regioproject “Nuchter Verstand” gestart  waarmee preventieve activiteiten 

worden uitgevoerd  gericht op alcoholgebruik. Er is afgelopen jaar ingezet op het betrekken van de 

eerstelijns gezondheidszorg (o.a. fysiotherapeuten, huisartsen) bij het lokaal gezondheidsbeleid. Van de 

uitbreiding van preventieve sportactiviteiten en bevorderen financiering door zorgverzekeraars zijn nog 

geen concrete resultaten, hier wordt in 2012 vervolg aan gegeven. 

 

7.3.5 In het jaar 2011 zijn – onder regie van de gemeente – door de beide in onze gemeente actieve 

welzijnsorganisaties SWMD en Tympaan de eerste stappen gezet voor een samengaan. Er bestaat 

consensus over het uitgangspunt: dit samengaan zal plaats gaan vinden onder het gesternte van Welzijn 

Nieuwe Stijl waarbij burgerinitiatief en vraaggericht werken leidend zullen zijn, tegen de achtergrond van 

de kanteling in de Wmo en de modernisering van de AWBZ. Het jaar 2011 heeft voor beide 

welzijnsinstellingen voor het overige nagenoeg dezelfde activiteiten laten zien als het (voorgaande) jaar 

2010. 
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7.4 Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost 
Realisatie 

2010 

Primitieve 
Begroting 

2011 

Bijgestelde 
Begroting 

2011 

Realisatie 
2011 

Realisatie-
Begroting 

2011 

Directe lasten*  10.594.313 11.522.806 11.785.983 263.177

Indirecte lasten  1.928.728 1.928.728 1.928.728 0

Kapitaalslasten  226.474 226.474 256.719 30.245

TOTAAL LASTEN 13.683.315 12.749.515 13.678.008 13.971.430 293.422

  

Baten* -2.722.826 -1.140.865 -1.381.780 -2.007.698 -625.918

SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 10.960.490 11.608.650 12.296.228 11.963.732 -332.496

  

Onttrekking -119.997 -124.310 -233.697 -158.212 75.485

Toevoeging 9.190 45.727 45.727 45.727 0

SALDO RESULTAATBESTEMMING 110.807- -78.583 -187.970 -112.485 75.485

  

Saldo na resultaatbestemming 10.849.683 11.530.067 12.108.258 11.851.247 -257.011

Legenda: + =nadelig,  - =voordelig 

 
Toelichting realisatie 

Baten 

Binnen het programma Welzijn en zorg kwam in totaal bijna € 626.000 meer binnen dan begroot. Wanneer de 

afzonderlijke beleidsvelden nader worden belicht kunnen voor deze meerinkomsten de volgende verklaringen 

worden gegeven: 

 

Maatschappelijke dienstverlening 

Op dit beleidsveld kwam bijna € 17.000 meer binnen dan begroot met name omdat een niet geraamde incidentele 

subsidie van € 22.500 van de provincie (programma Toekomst Thuis) is ontvangen die in zijn geheel is gegeven 

aan het gezondheidscentrum Maarssenbroek om daarmee het pilotproject Teleconsulting uit te voeren. 

 
Wet maatschappelijke ontwikkeling 

Het contract Wmo-hulpmiddelen van de voormalig gemeente Breukelen liep af en de gemeente heeft deze 

hulpmiddelen over moeten kopen van de vorige leverancier. In het nieuwe contract  Wmo-hulpmiddelen werd als 

eis gesteld dat de nieuwe aanbieders de hulpmiddelen weer van de gemeente over moesten kopen. Door deze 

‘kasschuif’ is  op het beleidsveld Wmo eenmalig ruim € 544.000 meer ontvangen dan begroot. 

 

Wijk – en dorpshuizen 

Op dit onderdeel van de begroting kwam ruim € 66.000 meer binnen dan begroot omdat aan de gebruikers van 

de wijk- en dorpshuizen een groot deel van de exploitatietekorten werd doorberekend. 
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Jeugd- en jongerenwerk 
De verschillen op dit beleidsterrein tot een totaal van € 2.000 minderinkomsten, behoeven geen toelichting. 

 

Directe lasten 

Binnen het programma Welzijn en zorg werd in totaal ruim € 263.000 meer uitgegeven dan begroot. Wanneer we 

de afzonderlijke beleidsvelden nader belichten kunnen voor deze overschrijding de volgende verklaringen worden 

gegeven: 

 
Maatschappelijke dienstverlening 

Aan maatschappelijk werk, vrijwillige dienstverlening en ouderenwerk werd bijna € 130.000 minder uitgegeven 

dan begroot. Deze minderuitgaven zijn vooral een gevolg van het beleid om waar mogelijk terughoudend uit te 

geven binnen deze beleidsterreinen algemeen (beleidsarm jaar) en omdat een deel van de subsidiëring van het 

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld eenmalig ten laste is gebracht van de Brede Doel Uitkering ‘Centrum 

Jeugd & Gezin’. 

 

Wet maatschappelijke ontwikkeling 

Leefvoorzieningen:  

Zoals hiervoor beschreven heeft de gemeente Wmo-hulpmiddelen moeten overkopen van de vorige leverancier. 

6 maanden later zijn deze hulpmiddelen overgenomen door de nieuwe aanbieders van Wmo-hulpmiddelen, zoals 

geëist in de aanbesteding. De gemeente heeft € 544.000 betaald voor de hulpmiddelen, en na 6 maanden 

doorverkocht voor € 490.000 doordat de afschrijvingstermijn is doorgelopen. De gemeente heeft  echter 

gedurende deze zes maanden geen huur betaald voor deze hulpmiddelen wat een voordeel opleverde van 

 € 150.000. Doordat de inkomsten en de uitgaven apart worden verantwoord is er op de post leefvoorzieningen 

een negatief resultaat geboekt van € 343.000. 

 
Woonvoorzieningen 

Deze post laat een overschrijding zien van ca. € 161.000. Gedurende 2011 zijn er verschillende grote 

woningaanpassingen geweest. Deels zijn deze zonder reservering nog voortgekomen uit de voormalige 

gemeenten. Vanuit de compensatieplicht heeft de gemeente voor deze cliënten de woningaanpassingen moeten 

faciliteren als goedkoopst compenserende oplossing.  

 
Op huishoudelijke hulp kon een voordeel worden genoteerd van € 107.000. 

 
Beleid WMO:  op dit onderdeel is € 29.000 minder uitgegeven dan begroot omdat in 2011 veel werk is gaan zitten 

in de harmonisatie van de Wmo-regelgeving. Tevens is vanwege de uitgavenstop niets uitgegeven aan benodigd 

extern advies of ondersteuning. 

 

Wijk – en dorpshuizen 

Voor wijk en dorpshuizen, sociaal wijkbeheer e.d. werd bijna € 95.000 meer uitgegeven dan begroot. Deze 

meeruitgaven zijn het gevolg van oplopende exploitatiekosten van de wijkgebouwen en buurtcentra. Zo werd 

bijvoorbeeld in het 4 in 1 gebouw alleen al aan energie € 60.000 meer uitgegeven dan begroot. Die kosten zijn 

niet allemaal structureel en worden overigens voor een groot deel doorberekend aan de gebruikers (zie ook 

baten). 
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Jeugd- en jongerenwerk 
Voor jeugd- en jongerenwerk werd € 33.000 minder uitgegeven dan begroot , omdat enkele organisaties hebben 

afgezien van het aanvragen van subsidies voor jongerenprojecten, alsmede er onvoldoende vorm is gegeven aan 

jongerenparticipatie. 

 

Gezondheidszorg 

Aan gezondheidszorg werd ruim € 37.000 minder besteed dan begroot. De onderschrijding wordt veroorzaakt 

omdat de GGD in 2011, conform besluit van de deelnemers in deze gemeenschappelijke regeling, een 

bezuiniging van 3,5 % heeft gerealiseerd. 

 
Algemene toelichting mutaties reserves 

Onttrekking reserves: 

De werkelijke onttrekking is € 75.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door minder uitgaven aan de 

toegankelijkheid van openbare gebouwen. 

 

7.5 Risico's 
Compensatie van inwoners vindt plaats op basis van landelijke en lokale wetgeving. De gemeente heeft de plicht 

tot het compenseren, ongeacht wat er is begroot. De Wmo budgetten zijn hierdoor zogenaamde “open einde 

budgetten”. Het beroep dat op de voorzieningen gedaan wordt is in 2011 verder gestegen, mede door de 

vergrijzing. Bij de Bestuursrapportage 201 zijn de budgetten aangepast aan de stijgende vraag. Hierdoor is de 

afwijking ten opzichte van de (aangepaste) begroting beperkt gebleven. 
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8. Natuur en milieu 
  
Portefeuillehouders  Dhr. P.F. de Groene, dhr. P. Ploeg en dhr. K.H. Wiersema 
Producten Huishoudelijk afval, Overig 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. 

  
 
8.1 Inleiding 
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 
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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. 

 

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 Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 
Natuur en milieu 

8.2.1 Fysieke leefomgeving in balans 

Wij willen de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in balans houden door milieuhygienische 

randvoorwaarden te stellen, op het gebied van (riool)water, bodem, geluid en lucht, die bijdragen aan 

een goede volksgezondheid en een schoon leefmilieu. 

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 
Met de uitvoering van de lopende GRP’s voldoet het rioolstelsel aan de wettelijke opgave voor verbetering van de 

kwaliteit van de waterketen.  Ook de laatste delen van het buitengebied van de voormalige gemeente Loenen zijn 

aangesloten op het rioolstelsel. Met de harmonisatie is een verbeterd GRP opgesteld om te voldoen aan de 

nieuwe wettelijke opgaven voor waterkwaliteit en waterkwantiteit. 

 

De afvalinzameling is per kern geregeld volgens de contracten die per 2013 zullen verlopen. In 2012 wordt een 

nieuwe contract opgesteld voor de inzameling in heel Stichtse Vecht.  De afvalinzamelstations hebben nog een 

jaar op lopende contracten doorgedraaid. Om de stations toekomstgereed te maken is een plan van aanpak voor 

vervanging opgesteld.    

 

8.3 Prestaties: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Prestaties 
Natuurbescherming 
8.3.1 Implementeren van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 

Voor de nieuwe gemeente wordt het LOP geharmoniseerd en op basis daarvan projecten geïnitieerd. 
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8.3.2 Strategisch waterbeleid 

Voor de waterwet en de Kaderrichtlijn Water wordt strategisch beleid voorbereid 

 

Afvalverwijdering en - verwerking 

8.3.3 Uitvoeren afvalverwerkingsbeleid 

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

1. Advisering ten aanzien van de toekomst van de afvalstoffendepots  

2. Het vergroten van de bewustwording van burgers over gescheiden afvalinzameling door middel 

van een communicatiecampagne 

3. Aanscherping handhaving van aanbieden van afval  

4. Het aanbrengen van ondergrondse afvalcontainers 

 

Milieubeheer 

8.3.4 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). 

 

Riolering 

8.3.5 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. 

 

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan 
8.3.1 Het LOP is nog niet geharmoniseerd. Dat is verplaatst naar 2012. In het kader van natuur en landschap 

en het LandschapOntwikkelingsPlan zijn de volgende activiteiten ontplooid: 

• Er zijn 9 WABO adviezen gesteld; 

• Er is gewerkt aan de voortgang van 3 LOP projecten. In de laatste week van december is begonnen 

met de realisatie van het project voetveer nabij de Joostendam. De andere twee projecten (Voetveer 

over de Angstel tussen Nieuwer ter Aa en Loenersloot en het klompenpad bij Nieuwersluis) zijn nog 

in de voorbereidingsfase; 

• Er is meegedacht in het formuleren van beleid voor de groene aspecten van de RO; 

• Samen met de Werkgroep Polderreservaat en het waterschap HDSR is er, in het kader van het 

watergebiedsplan, gewerkt aan de verbetering van het watersysteem van het Polderreservaat. 

Realisatie begin 2012; 

• De processen rondom de gebiedscommissies Utrechtse Vecht en Weiden en De Venen zijn 

begeleid; 

• De processen rondom Natura 2000 en de nationale ecologische verbindingszone zijn begeleid; 

• Er is ambtelijk meegedacht aan het project van de Vechtplassencommissie: “Vechtoevers: Zien en 

gezien worden”; 

• In het kader van het uitvoeringsonderdeel van het LOP, het GLOP zijn circa 30 

landschapselementen onderhouden, opgeknapt en/of aangelegd. Ook is boomfeestdag voor 

Breukelen georganiseerd; 

• Er is gewerkt aan de harmonisatie van de boomfeestdag. 
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8.3.2 De voorschriften uit de Waterwet en de opgaven uit de Kaderrichtlijn Water moeten worden uitgewerkt in 

strategisch beleid. Deels zijn deze zaken opgenomen in het concept- ‘verbreed gemeentelijk 

rioleringsplan’ ( vGRP), overige taken zullen separaat worden voorbereid. Met name het gebied rond 

Kockengen vraagt om maatgerichte oplossingen. In de notitie ‘Kockengen Waterproof’ en het onderzoek 

naar het afvalwatersysteem van de voormalige gemeente  Breukelen staan de knelpunten beschreven. 

Dit onderzoek verloopt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. In het 

vervolg hierop zal met HDSR een uitwerkingsplan worden opgesteld voor de stappen die gaan leiden tot 

concrete verbetering van de waterhuishouding in dit gebied. Met beide waterschappen zijn verkennende 

gesprekken op gang gebracht om te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden n.a.v. het 

Bestuursakkoord water met de voormalige gemeente Breukelen is in samenwerking met Waternet het 

baggerplan in de wijk Broekland in uitvoering gebracht. Daarmee wordt het achterstallige onderhoud van 

de waterbodems weggewerkt en komt de kwaliteit van het oppervlakte water op het gewenste niveau. 

Tevens is samen met waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) voor de groenzone langs het Amsterdam 

Rijnkanaal (ARK) in de voormalige gemeente Breukelen een inrichtingsplan voorbereid en aanbesteed. 

De realisatie van het plan in 2012 vormt de afronding van de bouwplannen langs het ARK en zorgt voor 

de gewenste kwaliteitsimpuls voor de leefbaarheid van deze zone. 

 

8.3.3  

1. Medio 2011 heeft de aanbesteding voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar het 

vernieuwen dan wel optimaliseren van de bestaande afvalscheidingstations plaatsgevonden. Eind 

2011 is de opdracht hiervoor gegund zodat dit project in 2012 van start zal gaan; 

2. In de VAR is in 2011 met vaste regelmaat aandacht gevraagd voor gescheiden inzameling van 

afvalstoffen en de mogelijkheden voor hergebruik (o.a. kringloop). Ook is gebruik gemaakt van de 

afvalroadshow waarbij extra aandacht is gevraagd voor het motto ‘Afval is geen afval maar 

grondstof voor nieuwe producten’. Deze promotiewagen heeft op tal van plaatsen binnen de 

gemeente gestaan en is ook gebruikt binnen het lesprogramma van het MEC Maarssen. Ook 

hebben wij onze medewerking verleend aan de communicatiecampagnes van de AVU 

3. Binnen Stichtse Vecht zijn BOA’s aangewezen die belast zijn met het toezicht op de naleving van 

o.a. de gestelde regels bij het aanbieden van afval. Deze BOA’s zijn nu werkzaam binnen het 

gehele grondgebied van Stichtse Vecht. Voor de herindeling was dit niet het geval. Hierdoor is er nu 

sprake van een gelijke behandeling 

4. In 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor het investeringsprogramma van vervanging van 

bovengrondse voor ondergrondse afvalcontainers. Door de investeringsstop medio 2011 is dit 

tijdelijk getemporiseerd. 

 

8.3.4 In 2011 hebben wij een nieuw plan van aanpak uitvoering Besluit EU Omgevingslawaai vastgesteld dat 

geldt voor de gehele gemeente en een doorlooptijd kent t/m 2013. 

 

8.3.5 De harmonisatie van het beleid voor rioolbeheer is gestart in 2010. Dit heeft geleid tot een concept 

verbreed gemeentelijk rioleringplan (vGRP) voor Stichtse Vecht. Dit omvat de planperiode 2011- 2016 en 

omschrijft het nemen van milieumaatregelen, het verrichten van onderzoeken en vervanging en 

renovatie van het rioleringstelsel. Het plan is gereed en vormt een combinatie van bestaand rioolbeleid 

aangevuld met nieuwe maatregelen die voortkomen uit de waterwet 2008. Het concept vGRP, inclusief 

de kostendekking, zal in juli 2012 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad. De 

renovatie/afkoppeling van de riolering Bisschopswater is uitgevoerd. 
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8.4 Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost 
Realisatie 

2010 

Primitieve 
Begroting 

2011 

Bijgestelde 
Begroting 

2011 

Realisatie 
2011 

Realisatie-
Begroting 

2011 

Directe lasten*  7.635.086 8.912.837 8.375.265 -537.572

Indirecte lasten  2.352.439 2.352.439 2.352.439 0

Kapitaalslasten*  2.423.303 3.123.303 2.472.327 -650.976

TOTAAL LASTEN 13.542.072 12.410.828 14.388.579 13.200.031 -1.188.548

  

Baten* -12.224.015 -11.419.031 -11.247.531 -11.241.714 5.817

SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 1.318.057 991.797 3.141.048 1.958.317 -1.182.731

  

Onttrekking -811.591 -281.261 -2.842.153 -2.536.600 305.553

Toevoeging 201.730 23.394 85.394 1.357.145 1.271.751

SALDO RESULTAATBESTEMMING -609.862 -257.867 -2.756.759 -1.179.454 1.577.305

  

Saldo na resultaatbestemming 708.195 733.930 384.289 778.862 394.573

Legenda: + =nadelig,  - =voordelig 

 
Toelichting realisatie 

Baten 

De werkelijke baten zijn per saldo € 6.000 lager dan begroot. 

 

Baten afvalstoffenheffingen 

Van de AVU is een afrekening over 2010 van gft en restafval ontvangen met een voordelig saldo van € 32.000; dit 

bedrag was niet geraamd. De opbrengsten voor kunststof, oud papier en glas zijn per saldo € 99.000 hoger dan 

begroot. De gerealiseerde afvalstoffenheffing is € 75.000 lager dan begroot vanwege minder aangeslagen 

objecten dan waarvan bij de begroting werd uitgegaan. 

 

Inkomsten begraafplaatsen 

Doordat er meer begrafenissen hebben plaatsgevonden dan begroot, zijn de werkelijke inkomsten € 30.000 

hoger. 

 
Riolering 

Er is ten onrechte een bedrag van € 116.000 geraamd als structurele bijdrage van Waternet voor IBA's in de 

voormalige gemeente Breukelen. Over de jaren 2005-2010 is een restitutie ontvangen voor grondwaterbelasting, 

in totaal € 45.000. Omdat er minder huisaansluitingen zijn gerealiseerd dan begroot, is er € 21.000 minder 

ontvangen. De gerealiseerde rioolheffing is € 64.000  lager dan begroot vanwege minder aangeslagen objecten 

dan waarvan bij de begroting werd uitgegaan.  
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Milieubeheer 
Op de post Milieu is € 61.000 meer ontvangen dan geraamd. Dit verschil wordt veroorzaakt door niet begrote 

dekking van kosten voor ISV Bodem 2010-2014 en SLOK 2011. 

 

Directe lasten 

De werkelijke directe lasten zijn per saldo € 538.000 lager dan begroot. Dit is als volgt ontstaan: 

 
Afvalverwijdering en – verwerking 

Een bedrag van € 50.000 voor een onderzoek naar de toekomst van de afvalscheidingsstations in niet uitgegeven 

en is opgevoerd bij de naar 2012 over te hevelen posten (zie  "Algemene toelichting financiën"). Vanwege lagere 

aangeboden hoeveelheden o.a.chemisch afval, papier en sloopafval zijn de werkelijke kosten per saldo € 280.000 

lager dan begroot. 

 
Riolering 

Ten gevolge van de overgangssituatie naar een nieuw GRP zijn er minder onderzoeken uitgevoerd en is er 

minder gebruik gemaakt van adviseurs. Per saldo is er € 67.000 minder uitgegeven. Vanwege vertraging in de 

uitvoering van nieuwe rioleringsprojecten zijn de voorgenomen kapitaallasten (stelpost)  € 154.000 lager dan 

begroot. De kosten voor onderhoud en reinigen van kolken zijn fors lager dan begroot, daarentegen zijn de 

kosten voor onderhoud van pompen en gemalen aanzienlijk hoger o.a. vanwege hogere electriciteitskosten. 

Per saldo zijn de kosten voor onderhoud € 26.000 lager dan begroot. 

 
Milieubeheer 

Op de post milieubeheer en beleid is  € 56.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt door 

de afrekening van de SLOK gelden over 2010 en 2011; deze kwam uit op een voordelig saldo van € 27.000. 

Vanwege de ingestelde uitgavenstop is er € 14.000 minder uitgegeven dan begroot. De eindafrekening van de 

urenverantwoording van de Milieudienst Noord-West Utrecht geeft een voordelig saldo van € 17.000. Dit wordt 

o.a. veroorzaakt door een onderschrijding op de bedrijfsgerichte taken. Op geluidwerende voorzieningen is 

€ 52.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor het conserveren van het 

geluidscherm langs de Zuilensering ad € 26.000. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt i.v.m. het samenvoegen 

van alle gemeentelijke objecten vanwege de herindeling. 

 
Lijkbezorging 

Op de  exploitatie van begraafplaatsen is € 45.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat 

er meer begravingen zijn geweest dan begroot. Daartegenover staan ook meer inkomsten (zie baten). Er zijn voor 

€ 26.000 niet geraamde kosten gemaakt vanwege de afronding van het ruimingsplan Maarssen. 

 
Kapitaallasten 

De werkelijke kapitaallasten zijn € 651.000 lager dan begroot. Dit aanzienlijke verschil wordt veroorzaakt door 

toepassing van de  "Nota waardering en afschrijving activa" en het “Onderzoek Vermogenspositie naar aanleiding 

van de herindeling gemeente Stichtse Vecht”. 

  

Algemene toelichting financiën 
Budgetoverheveling 

Het onderzoek naar de toekomst van de afvalscheidingsstations, waarvoor een bedrag is geraamd van € 50.000, 

heeft in 2011 niet plaatsgevonden. Deze post is opgevoerd voor budgetoverheveling van 2011 naar 2012. 
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Kostendekkingspercentage huishoudelijk afval 
Het kostendekkingspercentage voor huishoudelijk afval bedraagt op basis van de werkelijke baten en lasten 

ongeveer 110%. Per saldo overstijgen de baten de lasten in 2011 met € 508.000 op een totaalbudget van 

€ 5,2 miljoen. De lagere kosten zijn met name veroorzaakt door een lager aanbod van diverse afvalstromen.  

 

Algemene toelichting investeringen 

De volgende investeringskredieten riolering kunnen worden afgesloten: 

 

Opstellen verbreed GRP Maarssen 

Bij de jaarrekening 2010 van de voormalige gemeente Maarssen is melding gemaakt van een te verwachten 

overschrijding van € 75.000. De uiteindelijke overschrijding valt binnen dit bedrag en komt uit op € 62.000. 

 

Aanleg zandfilters & monitor en of pipemaatregelen voormalige gemeente Maarssen 

De destijds aangebrachte voorzieningen blijken voldoende; het beschikbare gestelde bedrag ad € 84.000 is niet 

benodigd. 

 

Gemaal Oud-Zuijlen aanpassen 

Aanpassingen waren slechts deels noodzakelijk; er resteert een saldo van € 10.000. 

 

Riolering WVO-vergunning voormalige gemeente Loenen 

Dit krediet kan worden afgesloten met een nadelig saldo van € 27.000. De kosten voor het opheffen en het 

aanpassen van een overstort waren € 5.000 hoger dan geraamd vanwege de complexiteit. Er is € 22.000 

uitgegeven aan niet geraamde kosten voor een onderzoek naar de verbetering van de waterkwaliteit (€ 8.000) en 

aan kosten voor het plaatsen van overstortregistratieapparatuur in de gehele gemeente (€ 14.000).  

 

Riolering renovatie diverse gemalen voormalige gemeente Loenen 

Dit krediet is met € 30.000 overschreden. In verband met de vele storingen moest er één gemaal (singel in 

Vreeland) meer worden gerenoveerd dan waarmee bij de votering van het krediet rekening was gehouden.  

 

Sanering buitengebied Maarssen 

Dit krediet kan met een lichte overschrijding worden afgesloten. 

 

Algemene toelichting mutaties reserves 

Onttrekking reserves: 

 

Reserve Riolering 

De begrote onttrekking,  zijnde het begrote nadelig saldo op het product riolering, is geraamd op € 497.000. 

Vanwege per saldo lagere uitgaven op riolering (a.o. vanwege lagere kapitaallasten) is er geen sprake van een 

onttrekking maar een storting (zie toevoeging). 

 

Egalisatiereserve gemeentereiniging 

De begrote onttrekking is € 50.000; dit bedrag is bestemd voor het onderzoek naar afvalstoffendepots. De kosten 

zijn niet gemaakt in 2011. Voorgesteld wordt dit bedrag in 2012 te onttrekken. 
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Reserve geluidscherm A2 

De werkelijke kosten voor de aanleg van het geluidscherm A2 ten laste van de reserve bedragen in 2011 

€ 242.000; deze onttrekking was niet geraamd. 

In totaal is er € 306.000 minder aan de reserves onttrokken dan begroot. 

 

Toevoeging reserves 

Reserve riolering 

De storting in de reserve riolering bedraagt € 826.000. Deze storting, die niet is geraamd, is o.a. het gevolg van 

aanzienlijk lagere werkelijke kapitaallasten (zie toelichting kapitaallasten) 

 

Egalisatiereserve gemeentereiniging 

De begrote storting in de egalisatiereserve gemeentereiniging bedraagt € 62.000. De werkelijke storting komt, in 

verband met lagere directe lasten en hogere baten, € 446.000 hoger uit. 

 

In totaal is er dus € 1.272.000 meer in de reserves gestort dan begroot. 
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9.  Wonen en ondernemen 
  
Portefeuillehouders   Dhr. V. van der Horst, dhr. P. Ploeg en dhr. K.H. 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. 

  
 
9.1  Inleiding 
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 
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• 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 Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 
Wonen en ondernemen 
9.2.1 Veiligheid voor alle bebouwing 

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. 

 

Effecten : Wat hebben we bereikt 

Wij hebben in 2011 de basis gelegd voor een adequate organisatie van Vergunningverlening, handhaving en 

toezicht. Hierin moeten nog scherpe keuzes worden gemaakt, waarbij de nadruk ligt op omgevingsvergunningen, 

prioritering handhaving op veiligheid en gezondheid, grote evenementen en tijdig afhandelen van bezwaar en 

beroep. We hebben de ruimtelijke projecten in beeld gebracht en voor een aantal daarvan belangrijke stappen 

gezet naar realisatie. Een groot aantal bestemmingsplannen is qua actualisatie in procedure en in procedure 

gebracht met het oog op de datum van 1 juli 2013 (na deze datum mogen geen leges meer worden geheven als 

het plan niet actueel is). Het welstandsbeleid en het ontheffingenbeleid worden geharmoniseerd. In regionaal 

verband praten we nadrukkelijk mee bij de totstandkoming van de Provinciale Structuurvisie. Er is nieuw 

kaderbeleid handhaving en een Handhavingsuitvoeringsprogramma tot stand gekomen. Met de 

woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over het verlenen van huisvestingsvergunningen en woonurgenties. 

 
Effectindicatoren 

We hebben ervoor gekozen om voor dit programma geen indicatoren te benoemen, omdat er een integraal 

pakket aan kadernota’s is waarop bovendien diverse uitvoerders actief zijn. Gezien de breedte van het terrein, 

zou een beperking in de set van indicatoren een onvolledig beeld geven van de effectiviteit van het ingezette 

beleid. In separate evaluaties van de verschillende uitvoerders zal worden gerapporteerd over de prestaties op 

basis van vooraf geformuleerde prestatie-indicatoren. Effectindicatoren op het gebied van handhaving zijn 

vooralsnog niet te benoemen, vanwege het ontbreken van een actueel uitvoeringsprogramma. 
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9.3 Prestaties: wat gaan we daarvoor doen 

Beoogde Prestaties 
Bevordering toerisme en volksfeesten 
9.3.1 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. 

 
Ruimtelijke ordening 

9.3.2 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. 

 

9.3.3 Ruimtelijke ontwikkelingen 

Het voorbereiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten voor wonen en werken. 

 

Stads- en dorpsvernieuwing 
9.3.4 Actualiseren monumentenbeleid 

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

monumentennota. 

 
Overige volkshuisvesting 

9.3.5 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. 

 

9.3.6 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 

 

Prestaties: Wat hebben we daarvoor gedaan 

9.3.1 De adviezen en aanbevelingen zoals geformuleerd in diverse plannen en rapporten (bijvoorbeeld 

marketingplannen) zijn gebruikt als basis voor het formuleren van een startnotitie voor de 

beleidsontwikkeling op het gebied van recreatie en toerisme. Onderdeel hiervan is een plan van aanpak 

voor een interactieve ontwikkeling van beleid, het invullen van de ontvangst- en informatiefunctie en het 
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ontwikkelen van een actief promotiebeleid. Er hebben voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met 

het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht om tot invulling van de informatie en ontvangstfunctie 

te komen. Daarnaast heeft de gemeente deelgenomen aan de discussie over de toekomst van de 

recreatieschappen en is er aansluiting gezocht bij het project ‘recreatieve poorten’ van de Stichting Het 

Vechtsnoer. 

 

9.3.2 In 2011 is  gestart met de voorbereiding van een Woonvisie die – zodra de raad daarmee in mei / juni 

2012 instemt – mede als onderlegger kan dienen voor een dan op te stellen structuurvisie. Wij hebben 

binnen de wettelijke kaders informatie verstrekt, vergunningen verleend en toezicht gehouden op de 

bebouwde omgeving. In 2011 zijn 938 aanvragen omgevingsvergunning en 711 aanvragen op grond van 

de APV of Bijzondere wet in behandeling genomen. De uitvoering verliep grotendeels volgens planning, 

vergunningen werden binnen de wettelijke termijnen verleend. Slechts enkele vergunningen werden van 

rechtswege verleend. Er zijn circa 140 bezwaarschriften afgehandeld en er zijn 30 

handhavingbeschikkingen genomen (dwangsommen en bestuursdwang). In de tweede helft van 2011 

zijn wij in staat geweest om de vergunningen op basis van de Huisvestingswet  af  te doen.  

Efficiencymaatregelen  en het maken van afspraken met de woningcorporaties hebben hier aan 

bijgedragen. Het opstellen van een omgevingsbeleidsplan is, als gevolg van het grote aantal aanvragen 

omgevingsvergunning, de hoeveelheid bezwaar- en beroepsschriften en het opstellen van het 

handhavinguitvoeringsprogramma, in 2011 niet gestart. De planning is verschoven naar de 2e helft van 

2012. 

 

9.3.3 In 2011 hebben we alle binnen de drie voormalige gemeente lopende ruimtelijke projecten 

geïnventariseerd en gerubriceerd. Deze ruim 40 projecten bevinden zich in verschillende stadia qua 

ontwikkeling, van initiatieffase tot uitvoeringsfase. Om een reëel beeld te krijgen van de financieel 

economische staat waarin deze zich bevinden en dan met name de mogelijke financiële risico’s die aan 

de orde kunnen zijn, hebben we een financieel economisch adviesbureau gevraagd een selectie van 

deze projecten door te lichten. De uitkomsten zijn het 2e kwartaal van 2012 gecommuniceerd met de 

raad. 

 

9.3.4 Er is een aanvang genomen met het voorbereiden van een nieuw integraal (erfgoed)beleid  

 monumentenbeleid, maar er is nog geen nieuwe monumentennota vastgesteld. Het afgelopen jaar heeft 

hoofdzakelijk in het teken gestaan van het neerzetten van de organisatie,  waarbij de onderdelen 

monumenten, archeologie en cultuurhistorie, binnen de afdeling ontwikkeling gestalte hebben gekregen 

• De erfgoedverordeningen van de voormalige gemeenten zijn geharmoniseerd, evenals de 

rijksmonumentenlijsten; 

• De open monumentendag is georganiseerd; 

• Voorbereiding en organisatie van het jaar van historische de buitenplaatsen is gestart; 

• De eerste inventarisaties voor de op te stellen cultuurhistorische waardenkaart zijn uitgevoerd; 

• Subsidietoekenning gemeentelijke monumenten Breukelen heeft plaatsgevonden; 

• Er is een start gemaakt met het oprichten van een monumentenloket. 

 

9.3.5 In het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren van het Rijk wordt gepleit voor grote 

terughoudendheid bij nieuwbouw van kantoren en worden de regionaal samenwerkende gemeenten 

opgeroepen om samen met de provincies te komen tot afstemming van de kantorenbehoefte, inclusief 

fasering, segmentering en locatiekeuze. De gemeente Stichtse Vecht participeert in provinciaal en BRU 
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verband. De gemeente Stichtse Vecht kent in de regio het hoogste percentage leegstand ten opzichte 

van het landelijk gemiddelde. Absoluut gezien valt dit, op lokaal niveau gezien, mee, aangezien het 

slechts twee locaties betreffen in de kern Maarssen te weten Bisonspoor en Planetenbaan. De eigenaar 

van Bisonspoor heeft besloten tot het renoveren van de buitengevels van de vier binnentorens. Door de 

aantrekkelijke ligging en diverse aanvragen van potentiële huurders, verwacht Bisonspoor de torens 

opnieuw als kantoor op de markt te kunnen zetten. Dit zal het percentage leegstand aanzienlijk verlagen 

en is een opwaardering voor geheel Maarssenbroek. De veroudering en verrommeling van 

bedrijventerreinen moet regionaal worden aangepakt omdat de markt voor bedrijventerreinen 

hoofdzakelijk een regionale markt is. Tevens bevindt een groot deel van de lokale werkgelegenheid zich 

op bedrijventerreinen. De gemeente wil ruimte bieden aan locatiezoekende bedrijven, maar ook 

zorgvuldig omgaan met groen en landschap. Nadere afspraken over samenwerking bij bedrijventerreinen 

en een regionaal afgewogen en gedragen locatievoorstel voor nieuwe bedrijventerrein zijn opgenomen in 

regionale convenanten. De gemeente Stichtse Vecht participeert in het convenant van zowel het BRU 

als de Utrecht-West gemeenten. De convenanten vormen input voor de ProvincialeRuimtelijke 

Structuurvisie (PRS). De convenanten worden door de provincie beoordeeld. 

 

9.3.6 In 2011 lag de focus op: 

• Meer integrale handhaving en toezicht met bij handhaving betrokken partners, zoals de VRU en de 

milieudienst; 

• Het opstellen van een handhavinguitvoeringsprogramma met een duidelijke prioritering op thema en 

capaciteit; 

• Herijken van de handhavingnota; 

• Het vergroten de bekendheid van de regels onder de burgers en bedrijven; 

• Actieve inzet indien de veiligheid en de gezondheid in het geding is, zoals bij asbest; 

• Tijdige afhandeling beroep- en bezwaarschriften; 

De uitvoering verliep volgens bovenstaande planning. Beroep- en bezwaar is binnen de daartoe gestelde 

termijnen afgehandeld en er is actief ingezet op toezicht en handhaving bij sloop, asbestgevaar, alsmede 

bij onveilige situaties (accent op gezondheid/veiligheid). Er is meer integraal toezicht uitgevoerd, met 

name bij evenementen en in de openbare ruimte. Tevens is er op een integrale wijze uitvoering gegeven 

aan horecacontroles. De handhavingnota is herijkt en geactualiseerd en het HUP is in concept gereed 

voor vaststelling. Via het omgevingsloket en de website wordt actief gecommuniceerd over naleven van 

regels en vergunningvrij bouwen. 
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9.4 Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost 
Realisatie 

2010 

Primitieve 
Begroting 

2011 

Bijgestelde 
Begroting 

2011 

Realisatie 
2011 

Realisatie-
Begroting 

2011 

Directe lasten*  1.707.020 2.985.527 3.828.666 843.139

Indirecte lasten  4.107.086 4.107.086 4.145.486 38.400

Kapitaalslasten  589.441 589.441 536.310 -53.131

TOTAAL LASTEN 10.943.388 6.403.547 7.682.054 8.510.463 828.409

  

Baten* -6.470.150 -3.095.516 -5.476.967 -5.337.611 139.356

SALDO (exclusief Resultaatbestemming) 4.473.238 3.308.031 2.205.087 3.172.852 967.765

  

Onttrekking -2.281.667 -105.000 -248.384 -573.084 -324.700

Toevoeging 802.379 265.600 1.267.381 1.534.115 266.734

SALDO RESULTAATBESTEMMING -1.479.288 160.600 1.018.997 961.031 -57.966

  

Saldo na resultaatbestemming 2.993.950 3.468.631 3.224.084 4.133.883 909.799

Legenda: + =nadelig,  - =voordelig 

 

Toelichting realisatie 

Baten 

Binnen het programma Wonen en ondernemen kwam in totaal bijna € 140.000 minder binnen dan begroot. 

Wanneer we de afzonderlijke beleidsvelden nader belichten kunnen voor deze minderinkomsten de volgende 

verklaringen worden gegeven: 

 

Ondernemen en toerisme 

Op dit beleidsveld kwam € 41.000 minder binnen dan begroot, vooral veroorzaakt door teruglopende inkomsten 

uit standplaatsen en marktgelden als gevolg van de economisch zware tijden. 

 
Projecten ruimtelijke ordening 

Voor deze projecten werden meerinkomsten in de boeken opgenomen tot een totaal van € 117.000, met name 

veroorzaakt door een bijdrage van ruim € 30.000 van de provincie voor de ontwikkeling van het hof van Breukelen 

(RAP-gelden) en door bijdragen van derden tot een totaal van € 83.000 in de verkoop van kavels aan de 

Gageldijk en de Broekdijk oost. 

 
Gemeentelijk woningbezit en overige volkshuisvesting 

Op dit onderdeel kwam € 31.000 minder binnen door onder andere tijdelijke leegstand van het gemeentepand in 

de voormalige gemeente Loenen, contractaanpassing AVR waarin een huursom in het contract is begrepen. 
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Vergunningen en leges 

De inkomsten uit vergunningen en leges bedragen bijna € 389.000 minder dan begroot.  In 2011 zijn meer 

aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen dan verwacht, maar dat betrof veelal aanvragen voor 

kleine bouwwerken. Grote bouwprojecten zijn als gevolg van de economische crisis uitgesteld of gaan niet door. 

 
Bouwgrondexploitatie 

Uit bouwgrondexploitatie kwam ruim € 204.000 meer binnen dan begroot. Centrumplan Loenen en Cronenburgh 

fase III worden niet langer aangemerkt als grondexploitatie, omdat er geen gronden (meer) worden uitgegeven. 

Deze correctie is verwerkt in de jaarrekening 2011. Centrumplan Loenen is gereedgekomen in 2011 met een 

batig saldo van € 172.885, Cronenburgh fase III is nog volop in productie. Dit betreft de randweg in Loenen. De 

exploitatie verloopt budgettair neutraal, de uitgaven worden gevoed uit de daarvoor bestemde reserve. In het 

boekjaar 2012 is deze exploitatie omgevormd naar een investeringskrediet. De overschotten van Cronenburgh 

fase I en II, € 271.000, zijn conform raadsbesluit gestort in de reserve t.b.v. de voltooiing van Cronenburgh  

fase III. 

 

Directe lasten  

Binnen het programma Wonen en ondernemen werd -na aftrek van enkele onderschrijdingen- in totaal bijna 

€ 843.000 meer uitgegeven dan begroot. De hoofdoorzaak is gelegen bij het onderdeel bouwgrondexploitaties. 

 

Het onderdeel bouwgrondexploitatie geeft meer uitgaven te zien tot een totaal van € 955.000. Dit verschil wordt 

veroorzaakt door het volgende: 

• De werkelijk doorbelaste uren bedragen € 38.000 tegenover een begroting van € 415.000. 

• Voor 2 grondexploitaties, “Het Vierde Kwadrant” en “De Karavaan”, is een voorziening gevormd (zie 

hieronder). De stortingen van respectievelijk € 400.665 en € 117.945 waren niet geraamd. 

 

Algemene toelichting financien 

Onderstaand volgt een update aangaande de ontwikkelingen in de grondexploitaties. 

 

DSM Op Buuren  

De uitvoering van deze grondexploitatie is in volle gang en verloopt conform planning. Het budgettaire deel wijkt 

niet substantieel af van de exploitatieopzet. Na afronding van dit traject wordt geen tekort verwacht, het exacte 

(naar verwachting klein voordeling) saldo is nu nog niet te preciseren. Daar wordt de komende periode op 

ingezet. 

 

Centrum Breukelen & Hazeslinger  
Het centrumplan Breukelen bevindt zich in de afrondingsfase. Een aantal loopt afrondingstrajecten met betrokken 

partijen (o.a. juridische claims en advies- en proceskosten) vanuit de reeds gerealiseerde projecten in het 

Centrumplan. Dat zijn de deelprojecten Keyseryck en herinrichting Kerkbrink. Vooralsnog is de verwachting dat 

de afronding binnen het budgettaire kader plaats heeft, al is er nog onzekerheid over de afwikkeling van de 

juridische risico’s.  

Binnen het centrumplan Breukelen is de Hazeslinger het laatste onderdeel dat voor herontwikkeling in 

aanmerking komt. De ontwikkeling van Hazeslinger hangt nauw samen met de afwikkeling van het Centrumplan. 
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Cronenburgh 
Fase I en II zijn afgerond en de exploitatie hiervan is al in de voormalige gemeente Loenen afgesloten. 

Tegelijkertijd is toen besloten het positieve saldo over te hevelen naar fase III (lees aanleg Randweg). 

 

Vierde Kwadrant 
Op de balans staat een post onderhanden werk  van € 400.665, die moet worden gedekt zolang van een actieve 

exploitatie nog geen sprake is. Om dit op te kunnen vangen is een voorziening gevormd ten laste van het 

resultaat. 

 

Stationsweg Noord  

Verloopt conform planning. 

 

De Karavaan 

Er wordt een verlies verwacht van € 117.945. Om dit op te kunnen vangen is een voorziening gevormd ten laste 

van het resultaat. 

 
Scholten (de Kwekerij) 

Verloopt conform planning. 

     

Algemene toelichting investeringen 
Gemeentewerf Kockengen  

De raad van de voormalige gemeente Breukelen heeft in 2010 een krediet beschikbaar gesteld van € 377.500 

voor uitvoering van het project Gemeentewerf Kockengen. De dekking van het project loopt conform plan; de 

projectuitgaven worden deels gedekt uit de opbrengsten uit verkoop grond en voor het overige heeft de raad een 

reserve aangemaakt van € 150.000. Er is inmiddels gestart met het opstellen van een bestemmingsplan.  

 
Afwikkelen starterslening-regeling 

De gemeente Stichtse Vecht heeft besloten te stoppen met de Starterslening-regeling, waarin de voormalige 

gemeenten Loenen en Breukelen participeerden. Inmiddels is dit financieel afgerond en er is € 20.000 ontvangen. 

Conform besluit zal dit vrijvallen. Hiermee kan het krediet worden afgesloten.   

 
Algemene toelichting mutaties reserves 

Onttrekking reserves: 

De werkelijke onttrekking is € 325.000 hoger dan begroot. Dit verschil wordt o.a veroorzaakt doordat de werkelijke 

onttrekking aan de reserve Cronenburgh fase III  ad € 504.000 niet was begroot. Tegenover de begrote 

onttrekking aan de reserve grondexploitatie ad € 135.000 staat geen werkelijke onttrekking. Aan de reserve 

bestemmingsplannen is € 62.000 minder onttrokken dan begroot. Aan de reserve bouwleges is een niet begroot 

bedrag van  € 18.000 onttrokken. 

 

Toevoeging reserves: 

Aan de reserves wordt € 267.000 meer toegevoegd dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de storting in 

de reserve Cronenburgh fase III ad € 271.000 niet was begroot. Een voorgenomen storting in de reserve 

bestemmingsplannen ad € 35.000 heeft niet plaatsgevonden. Voorts was de storting in de reserve Corridor 

Breukelen ad € 31.000 niet begroot. 
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9.5 Risico's 
Grondexploitaties 

Alle bestaande grondexploitaties zijn op risico’s doorgelicht. Voor de uitkomsten hiervan wordt verwezen naar de 

rapportage ‘Projectenscan gemeente Stichtse Vecht’  van het bureau Fakton. 

 

Recreatieprojecten 
Voor het realiseren van twee voetpontjes zijn subsidies ontvangen. Door uitlopende vergunningsprocedures moet 

de provinciale subsidies worden veiliggesteld voor het jaar 2012. Hiervoor wordt contact onderhouden met de 

betrokken partijen.  
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Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
  
Portefeuillehouder     Dhr. P. 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. 

  
 
Inleiding 
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. 

 

Effecten: wat willen we bereiken 
Beoogde Effecten 

Niet gedefinieerd 

 

Prestaties: wat gaan we daarvoor doen 
Beoogde Prestaties 

Niet gedefinieerd 

 

Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost 
Realisatie 

2010 

Primitieve 
Begroting 

2011 

Bijgestelde 
Begroting 

2011 

Realisatie 
2011 

Realisatie-
Begroting 

2011 

Directe lasten*  -708.119 870.419 345.082 -525.337

Indirecte lasten  1.141.434 969.624 1.141.425 171.801

Kapitaalslasten*  211.827 1.191.827 198.619 -993.208

TOTAAL LASTEN 7.216.730 645.142 3.031.870 1.685.126 -1.346.744

  

Baten* -68.695.788 -67.153.782 -67.626.658 -75.132.002 -7.505.344

SALDO (exclusief Resultaatbestemming) -61.479.058 -66.508.640 -64.594.788 -73.446.876 -8.852.088

  

Onttrekking -7.866.517 -1.505.556 -2.760.098 -1.967.765 792.333

Toevoeging 1.888.085 1.040.429 1.165.487 7.722.820 6.557.333

SALDO RESULTAATBESTEMMING  -465.127 -1.594.611 5.755.055 7.349.666

Saldo na resultaatbestemming -67.457.490 -66.973.767 -66.189.399 -67.691.822 -1.502.423

Legenda: + =nadelig,  - =voordelig 
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Toelichting realisatie 
Baten 

De werkelijke baten zijn € 2.000.000 hoger dan begroot. 

Specifieke uitkeringen (€ 2.050.000) 

Op de balans zijn een aantal specifieke uitkeringen van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en 

Maarssen opgenomen. Dit betreffen "geoormerkte" middelen waarvoor geen bestedingsvoorstellen meer worden 

verwacht en geen terugbetalingsverplichting aan het Rijk bestaat. Deze middelen kunnen om die reden vrijvallen 

en komen ten gunste van het rekeningresultaat. Het betreft de volgende specifieke uitkeringen; 

Achterstandsbeleid     €      80.000 

Centrum Jeugd en Gezin     €    476.000 

Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)   €    143.000 

Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO)  €      16.000 

Afrekening oud Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN)  €      50.000 

Inburgering Nieuwkomers     €    210.000 

Participatiebudget     € 1.075.000                                                                                            

Totaal       € 2.050.000 

 

Snippergroen (€ 40.000) 

In verband met een eenmalige verkoop van het snippergroen aan Stedin is een extra opbrengst gerealiseerd van 

€ 27.000. Er is een extra opbrengst  van € 13.000 aan recognities gerealiseerd.  

 

Stelposten (€ - 595.000): 

Taakstellingen voormalige gemeenten 

De begroting 2011 bevatte vanuit de (meerjaren)begrotingen van de voormalige gemeenten een aantal 

taakstellingen en stelposten. Dit betreft: 

 

a. taakstelling voor centrale Inkoop en rente 

Vanuit de voormalige gemeenten is op het programma Algemene dekkingsmiddelen een taakstellende 

bezuiniging van € 360.000 opgenomen. Deze taakstelling was als algemeen dekkingsmiddel in de begrotingen 

opgenomen voor nog in te vullen kostenbesparingen op het gebied van inkoop (€ 160.000) en te betalen 

rentekosten kort geld (€ 200.000). Deze laatste post heeft daarbij geen relatie met de werkelijke rentekosten, 

maar was een maatregel om de begroting sluitend te krijgen.  

De toewijzing van de bezuinigingstaakstelling aan specifieke taken c.q. producten die deze bezuinigingstelposten 

concreet dienden in te vullen heeft echter niet plaatsgevonden, waardoor de taakstelling voor het jaar 2011 niet 

nader is geconcretiseerd c.q. is ingevuld.  

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 wordt de raad voorgesteld deze taakstelling, mede vanwege de druk die 

reeds op de budgetten rust vanuit de opdrachten uit de Strategische heroverweging, te benoemen als autonome 

ontwikkeling en derhalve te betrekken bij de uitwerkingsvoorstellen voor de begroting 2013. 

 

b. Onderuitputting kapitaallasten 

Daarnaast werd een onderuitputting van de kapitaallasten verwacht ter hoogte van € 165.000. Tengevolge van de 

herindeling, waarbij voor de gemeente Stichtse Vecht nieuwe regels op het gebied van waardering en afschrijving 

zijn vastgesteld heeft in 2011 een harmonisatie van de activa plaatsgevonden. De effecten van deze harmonisatie 

zijn in de jaarrekening 2011 verwerkt.   De geraamde onderuitputting van de kapitaallasten was nog gebaseerd 

op de spelregels vanuit de voormalige gemeenten en is door de activaharmonisatie komen te vervallen. 
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c. Verkoop Economisch College 

Vanwege de voorgenomen verkoop van het Economisch college was in de begroting 2011 geraamd dat de met 

het Economisch college samenhangende exploitatielasten zouden kunnen vrijvallen. Het Economisch college is in 

2011 ingezet voor onderwijshuisveting.  De verlaging van de exploitatielasten doet zich daarmee in 2011 niet 

voor. 

 

Algemene uitkering (€ 733.000) 

De algemene uitkering 2009 tot en met 2011 is naar aanleiding van de ontwikkelingen uit de december 2011 

circulaire herrekend. De uitkeringsfactor (de groei van de omvang van het Gemeentefonds) is voor het jaar 2009 

definitief 6 punten hoger vastgesteld. Voor de jaren 2010 en 2011 is de uitkeringsfactor voorlopig 5 punten hoger 

vastgesteld. Daarnaast is  voor de jaren 2009 - 2011 een structureel bedrag ad € 39 mln in het Gemeentefonds 

gestort, dat veroorzaakt wordt het in een financieel-technische zin gelijk trekken van een in 2004 ontstane 

afwijking tussen de Gemeentefondsbegroting en de in de circulaire opgenomen omvang van het Gemeentefonds. 

Voor de jaren 2009 - 2011 betekent dit een financieel voordeel van: 

2009: € 200.000 

2010: € 127.000 

2011: € 406.000 

Totaal :  € 733.000 

In dit voordeel is niet begrepen een bedrag ad € 324.000 dat  in mindering is gebracht  ten gevolge een aantal 

mutaties in de verdeelmaatstaven. Dit nadeel zal worden verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2012.  

 

OZB-gebruikers en - eigenaars (€ 250.000) 

In de Bestuursrapportage Najaar 2011 was gemeld dat naar verwachting meer OZB-inkomsten ontvangen 

zouden worden in verband met meer objecten zijn waarover belasting wordt geheven dan waar bij het opstellen 

van de begroting 2011 rekening was gehouden. De meeropbrengst kon op dat moment nog niet worden 

geprognosticeerd vanwege de lopende bezwaren. Inmiddels zijn de bezwaren afgerond en de meeropbrengst 

bekend. 

Overig verschil (€ -478.000) 

Het overig verschil heeft te maken met het voordeel op de totale herberekende kapitaallasten na harmonisatie die 

hierna wordt toegelicht. 

 

Directe lasten  

De werkelijke lasten zijn € 525.000 lager dan begroot. 

 

Stelposten:  
Onvoorzien (€ - 206.000) 

De stelpost Onvoorziene uitgaven ad € 206.000 is in 2011 onbenut gebleven en kan vrijvallen ten gunste van de 

algemene middelen.  

 

Integratie-uitkeringen (€ - 223.000) 

Vanuit het Gemeentefonds zijn er een aantal integratie-uitkeringen ter omvang van € 223.000 beschikbaar 

gesteld. Deze middelen werden beschikbaar gesteld om uitgaven te kunnen doen op de beleidsterreinen 

Kinderopvang inburgeraars, Toezicht buitenschoolse opvang, Maatregelen Dijkstal II, Toezicht gastouder- en 

peuterspeelzalen en WMO-/AWBZ-pakketmaatregelen. Deze middelen zijn onbenut gebleven en kunnen 

eveneens vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.  
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Uitvoeringskosten wet WOZ en Heffing en inning Belastingopbrengsten (€ -96.000) 
De budgetten 2010 van de 3 voormalige gemeentes zijn voor 2011 bij elkaar opgeteld. Uit het resultaat 2011 blijkt 

dat de samenvoeging een efficiencyvoordeel heeft gebracht van € 96.000.  

Kapitaalslasten  

De lopende investeringen zijn met ingang van 1 januari 2011 tengevolge van het onderzoek naar de 

Vemogenspositie Stichtse Vecht geharmoniseerd en getoetst aan de door de gemeente Stichtse Vecht 

vastgestelde nota Waardering en Afschrijving vaste activa. De nieuw berekende kapitaallasten hebben na 

harmonisatie een gunstig effect van circa € 1 miljoen ten opzichte van de begroting. 

      

Algemene toelichting investeringen 

Multifunctionele Accommodaties (MFA) Bisonspoor. De bouw van het MFA Bisonspoor is het enige project dat als 

een groot project is aangemerkt. De raad wordt middels afzonderlijke rapportages over (de voortgang van) dit 

project gerapporteerd. Kortheidshalve wordt hierbij verwezen naar het onderzoek Vermogenspositie naar 

aanleiding van de herindeling gemeente Stichtse Vecht en de Voorjaarsnota 2012, die door uw raad op 29 mei 

2012 zijn vastgesteld.   

      

Algemene toelichting mutaties reserves 

Binnen dit programma is voor een bedrag ad € 2.760.000 aan onttrekkingen geraamd aan diverse reserves. 

Hiervan is voor een bedrag ad € 1.968.000 gerealiseerd. Dit betreft de volgende onttrekkingen: 

1. een bedrag ad € 397.000 aan de reserve Bedrijfsvoering; 

2. een vast bedrag ad € 108.000 aan egalisatiereserve BTW-compensatiefonds; 

3. een bedrag ad € 859.000 aan de Algemene Reserve; 

4. onttrekkingen aan diverse reserves (o.a. reserve Algemene Afschrijvingen) ad € 604.000 ter dekking van 

kapitaallasten. 

 

Algemene toelichting Financiën 

Op dit programma is de omvorming van de voorzieningen onderhoud kapitaalgoederen verantwoord naar een 

bestemmingsreserve ‘Onderhoud kapitaalgoederen’. Bij de controle van de jaarrekening is geconstateerd dat er 

geen actuele beheerplannen liggen onder de voorzieningen. De beheerplannen voor de gemeente Stichtse Vecht 

worden in 2012 opgesteld en ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. De accountant adviseert om in 

afwachting van de besluitvorming door uw raad de som van de voorzieningen die samenhangen met 

beheerplannen in een speciaal hiervoor ingestelde bestemmingsreserve “Onderhoud kapitaalgoederen” onder te 

brengen. Deze omvorming raakt meerdere programma’s daarom is besloten om deze mutatie op dit programma 

te verantwoorden. De op te heffen voorzieningen hebben een totaal bedrag van € 6.640.393 en is als baat 

verantwoord. Dit bedrag wordt vervolgens gestort in de bestemmingsreserve ‘onderhoud kapitaalgoederen’. 

Zodra voor een categorie kapitaalgoederen een beheerplan is vastgesteld zal hiervoor een voorziening worden 

gevormd. De voeding voor deze voorziening zal plaatsvinden door onttrekking uit de gevormde 

bestemmingsreserve “Onderhoud kapitaalgoederen”, voor het bedrag dat per 31 december 2011 in de reserve is 

gestort, gevolgd door jaarlijkse noodzakelijke dotaties ten laste van de exploitatie. 
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Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen 
 

Wat heeft het gekost 

Wat heeft het gekost 
Realisatie 

2010 

Primitieve 
Begroting 

2011 

Bijgestelde 
Begroting 

2011 

Realisatie 
2011 

Realisatie-
Begroting 

2011 

Directe lasten*  35.694.229 37.843.124 39.941.165 2.098.041

Indirecte lasten*  22.762.378 22.762.378 23.334.385 572.007

Kapitaalslasten  963.990 927.094 824.884 -102.210

TOTAAL LASTEN  59.420.597 61.532.596 64.100.434 2.567.838

Baten*  59.420.597 61.532.596 64.100.434 2.567.838

SALDO (exclusief Resultaatbestemming)  0 0 0 0

SALDO RESULTAATBESTEMMING       

Saldo na resultaatbestemming 0 0 0 0

Legenda: + =nadelig,  - =voordelig 

 

Toelichting realisatie 

In de Bestuursrapportage 2011 is een verwachte overschrijding gerapporteerd van circa € 1.968.000 ten opzicht 

van de begroting 2011. In de toelichting is aangegeven dat als voornaamste oorzaken voor de overschrijding de 

kosten voor rente ad € 974.000 en personeelskosten ca € 600.000 zijn aan te wijzen. Ook op facilitair terrein is 

vanwege extra kosten ten gevolge van de decentrale huisvesting een winstwaarschuwing afgegeven. 

 

De geprognosticeerde afwijkingen vallen in jaarrekening iets hoger of lager uit. 

 

Rente 

Voor wat betreft de rentekosten is de overschrijding € 140.000 hoger uit gevallen dan verwacht. Hierdoor 

bedraagt de overschrijding over geheel 2011 € 1.115.000. In de het ‘Onderzoek vermogenspositie naar 

aanleiding van de herindeling Stichtse Vecht’ is het beeld van de hogere rente kosten bevestigd. De accountant 

heeft geconstateerd dat de drie gemeenten in aanloop naar de herindeling gezamenlijk onvoldoende rente op 

geldleningen in de begrotingen 2010, doorlopend naar 2011, hadden opgenomen. Het structureel effect wordt 

becijferd op € 1,275 miljoen. 

 

Personele kosten 

Uit een vergelijking tussen begrote loonsom en de te verwachte uitgaven, die ten grondslag lag aan de 

Bestuursrapportage 2011 bleek dat zonder ingrepen er een tekort van ca € 600.000 te verwachten was. Dit was 

voor het college aanleiding om maatregelen af te kondigen. Eén van de maatregelen was zoals bekend een 

vacaturestop. Daarnaast heeft de organisatie als gevolg van de gebleken disbalans actieplannen opgesteld om 

op uiterlijk in 2015 tot een oplossing van de disbalans te komen, waarbij tevens de aangekondigde 

efficiencykorting als gevolg van de Strategische heroverweging is betrokken. Uit de jaarcijfers 2011 blijkt een 

onderschrijding op de loonsommen van € 312.000. Deze positieve ontwikkeling is toe te schrijven aan onze 

maatregelen. Daarnaast zijn er andere positieve, met personeel samenhangende resultaten, te benoemen. Door 
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de vacaturestop zijn de uitgaven voor werving en selectie met € 65.000 achtergebleven op de begroting. De 

volgende posten bleven eveneens achter op de begroting: de kosten van opleiding € 206.000; Arbo € 25.000; 

P&O advisering € 11.000; en overige personeelskosten € 39.000. In totaal  € 345.000 voordelig. Daartegenover is 

door de lagere doorbelasting van uren aan de grondexploitaties en overige projecten € 502.500 minder aan 

kosten doorbelast. In het door de accountant uitgevoerde ‘Onderzoek vermogenspositie naar aanleiding van de 

herindeling gemeente Stichtse Vecht’,  is dit uitgangspunt vastgelegd. In totaal is het resultaat op de 

kostenplaatsen personeel € 155.000 voordelig. 

 

Facilitaire zaken 
Ten gevolge van efficiencyvoordelen en omdat er slechts minimale uitgaven nodig bleken ten behoeve van 

meubilair bedraagt de totale onderschrijding op facilitaire zaken  € 196.000.  

Zo zijn de porto en bezorgkosten € 57.000 lager dan begroot. Dit komt onder andere door een hogere korting bij 

Post NL vanwege de omvang van het nieuw afgesloten contract. Ook de kosten voor schrijf- en bureaubehoeften 

zijn € 25.500 lager. Dit komt mede doordat er een Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden die  hoge 

kortingen op de ’huismerk producten’ heeft opgeleverd. Doordat de budgetten voor het drukwerk zijn bijgesteld 

ten gevolge van  tekorten uit het verleden, wordt nu  € 11.000 op dit onderdeel overgehouden.  
 
Informatisering & automatisering 
De ICT laat een incidentele overschrijding zien van € 376.000. Deze overschrijding heeft verschillende oorzaken. 

Eén van de oorzaken is  de kosten voor het afkopen van de systemen  van de voormalige gemeenten Breukelen, 

Loenen en Maarssen.  De voormalige gemeenten Breukelen en Loenen gebruikten applicaties van PinkRoccade . 

De voormalige gemeente  Maarssen werkte met Centric. Na een Europese aanbesteding in 2011 is de 

automatisering voor de gemeente Stichtse Vecht aan Centric gegund. De kosten voor het afkopen van het 

gebruik van Pink applicaties bleken  te laag begroot. De meerkosten bedragen € 88.000.  

Een andere oorzaak betreft de conversie van bestanden. In 2010 zijn uit het frictiebudget de betalingen voor de 

conversie van de bestanden van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen betaald. In 2011 

werden de bestanden definitief geconverteerd. De kosten hiervoor waren niet geraamd en bedroegen  € 106.000. 

Als gevolg van de decentrale huisvesting en daarbij behorende aansluiting op de systemen zijn extra printers 

noodzakelijk. De meerkosten hiervan bedragen € 46.500.  
De ontwikkelkosten van de digitalisering met Decos vielen hoger uit dan verwacht. Het ging hier om 

ontwikkelkosten en trainingen van het personeel. De totale implementatiekosten bedroegen  € 126.500.  
 
Financiën   
Als gevolg van de korte voorbereidingtijd van acht maanden om tot de gemeente Stichtse Vecht te komen zijn 

veel financiële vraagstukken ‘doorgeschoven’ naar de nieuwe gemeente. De gevolgen hiervan zijn grotendeels in 

2011, met doorloop naar het eerste trimester 2012, opgepakt. Daardoor dienden extra inspanningen verricht te 

worden, zoals als het ‘Onderzoek vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling gemeente Stichtse Vecht’ 

en de implementatie factuurscanning van inkomende facturen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 90.000 

in 2011. 
 
Algemene toelichting investeringen 
De volgende investeringen kunnen worden afgesloten.  
PinkRoccade software Breukelen met een overschrijding van € 55.000,00 in verband met onvoorziene uitgaven.  
Kernapplicaties (diensten, opleidingen en licenties) Infrastructuur Server / Clientzijde met een onderschrijding  

van € 36.000. 
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Programmabegroting 2011 
                
        De paragrafen  
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Inleiding 
 

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. 

 

In deze paragraaf vermelden wij de ontwikkeling 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. 

 

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 provincies en gemeenten. 

 

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

alleen de Algemene reserve relevant. De bestemmingsreserves zijn gevormd met een beleidsdoel, de 

voorzieningen zijn gevormd voor toekomstige kosten. 

  

Het saldo van de Algemene reserve bedraagt per 31-12-2011 € 11.069.898. 

 

Het risicomanagementbeleid en de daaruit voortvloeiende kaders horen tot de kaderstellende bevoegdheden van 

de gemeenteraad en dienen 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 dit moment beschikt de gemeente Stichtse Vecht nog niet over een Nota risicomanagementbeleid. 

De rapportage in de jaarrekening 2011 is gebaseerd op de risico’s zoals die in de begroting 2011 zijn 

opgenomen. 
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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.  

 

Gedurende het jaar zijn er ontwikkelingen geweest in het risicoprofiel. Dit vloeit voort uit het invoeren van 

beheersmaatregelen en veranderde omgevingsfactoren. 

 

In onderstaande tabel wordt aangegeven of het risico zich heeft voorgedaan en welke beheersmaatregelen zijn 

getroffen. 

 

Risico’s Ontwikkelingen

 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)  

De te ontvangen rijksbijdragen voor de transities 

(awbz, jeugdzorg en sociale zekerheid) zijn 

taakstellend voor het te ontwikkelen beleid. De 

productie van nieuwbouwwoningen blijft landelijk 

gezien sterk achter bij de gewenste productie. De 

gereedmelding van de woningen in Stichtse Vecht 

over 2011 laat zien dat deze 50% achterblijft op de 

prognose, te weten 100 in plaats van 200 gereed 

gemelde nieuwbouwwoningen in 2011. Daardoor 

wordt het moeilijker om het inwonertal op peil te 

houden, zie ook toelichting Vertraging in grote 

projecten. Het risico bestaat nog. 

Het niet volledig bezet zijn van cruciale functies in de 

nieuwe organisatie kan zorgen voor externe inhuur 

Ten gevolge van de herindeling is er in 2011 sprake 

geweest van "brandvacatures". Dit waren vacatures 

die waar mogelijk intern zijn ingevuld om de productie 

op te gang te houden. Waar dit niet door interne 

verschuivingen mogelijk bleek is extern ingehuurd. 

Externe inhuur vond in enkele gevallen ook plaats in 

afwachting van de definitieve invulling van 

leidinggevende posities. De omvang van de inhuur is, 

door geleidelijke afbouw en tegelijkertijd invulling van 

vacatures, binnen kaders van de beschikbaar gestelde 

loonsom  gebleven. Ook is bijvoorbeeld bij de afdeling 

Veiligheid, Handhaving en Toezicht gebruik gemaakt 

van een flexibele schil, waarbij aansluiting wordt 

gezocht bij regionale samenwerking en 

omgevingsdienst. Bij een flexibele schil wordt een deel 

van de formatie niet vast ingevuld, maar flexibel, 
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afhankelijk van piekperiodes en werkaanbod. Het 

risico heeft zich niet voorgedaan en wordt met de 

huidige procedure ook voor de komende jaren niet 

verwacht. 

Door herindeling ontstaan incidentele 

overgangskosten waarvoor het frictiebudget niet 

voldoende is. 

De harmonisatie van alle processen is nog niet 

afgerond. Het risico bestaat nog. 

Onvoldoende capaciteit om het toegenomen aantal 

leerlingen te huisvesten. 

In het voortgezet onderwijs is er door groei van 

leerlingenaantallen een capaciteitsprobleem dat 

opgelost gaat worden door investeringen in gebouwen. 

In het primair onderwijs zijn er op schoolniveau in 

enkele kernen fricties. In beeld wordt gebracht welke 

dekkingsmogelijkheden er voor de benodigde 

investeringen zijn. Het risico bestaat nog. 

Gevolgen economische crisis De risico’s voor relevante ruimtelijke projecten zijn in 

2011 onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de 

gemeente geen grote risico’s bij deze projecten loopt. 

De aanbevelingen uit dit onderzoek worden in 2012 

geïmplementeerd. Zo worden de grondexploitaties 

geharmoniseerd en geactualiseerd, wordt in de op te 

stellen Nota Grondbeleid vastgelegd dat de 

grondexploitaties ieder jaar door een extern 

onafhankelijk bureau worden getoetst, worden de 

processen beschreven en de functiescheiding en 

verantwoordelijkheden nadrukkelijk vastgelegd. De 

economische crisis heeft mogelijk ook gevolgen voor 

andere budgetten. Dit risico bestaat nog. 

Vertraging in grote bouwprojecten Het onderdeel ontwikkeling bibliotheeklocatie van het 

project MFA Bisonspoor moet nog uitgevoerd worden, 

nog onzeker is of de grondopbrengst gerealiseerd 

wordt. Risico is goed in beeld, in 2012 wordt hierover 

meer duidelijk.                                                                   

In het plan Op Buuren Maarssen zijn 60 ipv 105 

woningen gereedgekomen. Dat betekent dat 45 

woningen doorschuiven naar 2012. De planning van 

25 woningen op het Grokoterrein is doorgeschoven 

naar 2012. Locatie de Boemerang wordt in 2012 

gereed gemeld i.p.v. 2011. De vertraging van 

eerstgenoemd project Op Buuren zit in de verminderde 

afzet van woningen. Dit geldt ook bij het Grokoterrein 

maar daar speelde ook een tussentijds faillissement 

van de bouwer een rol. De gemeente heeft geen 

directe invloed op deze marksituatie. Er wordt volop 

gewerkt aan voor de voorbereiding van nieuwe 
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woningbouwontwikkelingen. Het gevolg van vertraging 

in projecten is zichtbaar in een vermindering van de 

ontvangen leges. Ook voor de komende jaren worden 

lagere inkomsten uit bouwleges verwacht. Het sturen 

op kansrijke projecten kan de inkomsten positief 

beïnvloeden. 

Maatregelen worden getroffen om het risico van de 

vertraging zoveel mogelijk terug te dringen. 

Aansprakelijkstellingen  gemeente Opstellen gladheidsbestrijdingsplan (GBP) in één 

eenduidige regeling voor heel Stichtse Vecht. Dit 

voorkomt een grijs gebied tussen de regelingen van de 

voormalige gemeenten. In 2012 wordt een 

overkoepelend beleidsplan openbare ruimte opgesteld. 

Hieraan gekoppeld worden de beheerplannen 

opgesteld, uitgaande van vastgestelde 

onderhoudsniveau’s en bestaande middelen. Het 

veiligheidsaspect zal hierin een belangrijk aandeel 

hebben. Het risico bestaat nog. 

Gevolgen van openbreken van contracten Als gevolg van de ontvlechting uit de 

gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke 

Afdeling Sociale Zaken (IASZ) uit Woerden, is bepaald 

dat een frictiekostenvergoeding betaald diende te 

worden. Dit bedrag is bedoeld als vergoeding voor de 

achterblijvende overheadkosten. Naast deze 

frictiekostenvergoeding zijn ook loonkosten 

overgenomen van de IASZ omdat personeel is 

meegekomen naar Stichtse Vecht. Begin maart 2012 

is met het college van de gemeente Woerden overleg 

gevoerd over de frictiekostenvergoeding. Daarnaast 

zal het project Ontvlechting/Invlechting nog financieel 

afgewikkeld moet worden.  

Het openbreken van overige contracten moeten nog 

opgepakt worden. Het risico bestaat nog. 

Stijging aantal aanvragen voor diverse voorzieningen 

WMO: gezien vergrijzing en open-einde regeling 

Beleid is op een aantal punten versoberd. Er wordt 

nauwgezet gemonitord om ontwikkelingen tijdig te 

signaleren en binnen de wettelijke kaders (zorgplicht) 

tot aanpassing van beleid over te kunnen gaan. 

Hiermee is het risico beheersbaar gemaakt, en wordt 

niet meer als risico gekwalificeerd. 

Eventuele onvoorziene tegenvallers voortkomend uit 

de oude gemeenten 

Voor wat betreft de onderwijshuisvesting wordt 

gewerkt aan een eensluidende systematiek voor 

raming van kosten op basis van enerzijds een 

meerjarenonderhoudsplanning/ 

onderhoudsreserveringen en anderzijds een meerjaren 
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investeringenplanning /kapitaallastenramingen waarbij 

de lasten consequent in de begroting / 

meerjarenbegroting worden opgenomen.  

In 2012 wordt een plan van aanpak uitgewerkt om de 

risico’s te inventariseren. 

 

Bovenstaande risico’s zijn in de begroting 2011 gewaardeerd op € 8.1 mln. De nog bestaande risico’s zijn 

gewaardeerd op € 6,6 mln. De overige risico’s bedragen € 12,2 mln. 

 

Rekening houdend met het feit dat niet alle risico’s zich gelijktijdig en in hun maximale omvang zullen voordoen is 

de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 6,58 mln.  

  

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. Het beleidsstandpunt van de gemeente Stichtse Vecht voor de onbenutte belastingcapaciteit 

is dat de belastingdruk voor de burgers jaarlijks maximaal mag stijgen met het percentage inflatiecorrectie. Van 

de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt beoordeeld of deze 100% kostendekkend zijn. Deze tarieven zijn 

kostendekkend.  

Als gevolg van de herindeling van de gemeente per 1 januari 2011 leidt een vergelijking van de belastingdruk 

2010 met de belastingdruk 2011 niet tot het bepalen van een weerstandscapaciteit. 

 

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. Per 31 december 2011 bedraagt de Algemene reserve ca. € 11 miljoen. Hierbij is nog geen 

rekening gehouden met het resultaat 2011. Bij de begroting 2011 is de minimale omvang van de Algemene 

reserve bepaald op € 9 mln. Het huidige saldo van de Algemene reserve ligt hoger, maar alleen het voor risico’s 

gereserveerd deel wordt gerekend als weerstandscapaciteit om risico’s op te vangen. De beschikbare 

weerstandscapaciteit bestaat ook uit de post onvoorzien ten bedrage van € 0,2 mln. Het totaal komt hiermee uit 

op een bedrag van € 9,2 miljoen. 
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Per 31 december 2011 ziet de beschikbare weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht er als volgt uit:  

Tabel 3: Beschikbare  weerstandscapaciteit

Weerstand € 

Algemene reserve (minimum weerstandsvermogen)  9.000.000 

Post onvoorzien     200.000 

Totale weerstandscapaciteit  9.200.000 

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 
= 1,44 

Benodigde 

weerstandcapaciteit 

EUR 6.580.000 

Wij merken op dat door de provincie Utrecht een richtgetal wordt gehanteerd voor de Algemene reserve. De 

Algemene reserve dient een omvang te hebben van € 100 tot €150 per inwoner. Afgerond betekent dit een 

bedrag tussen  € 6,3 miljoen en € 9,2 miljoen. 
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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 is 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. Afgelopen jaar is de kwaliteit van alle voorzieningen, zoals wegen, groen, kunstwerken, oevers, kades en 

watergangen door inspecties in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat het areaal gemiddeld van voldoende niveau is, 

maar dat in enkele kernen sprake is van beheerachterstanden. Waar mogelijke veiligheidsrisico’s zijn 

geconstateerd, is direct actie ondernomen. In overige gebieden wordt het planmatig onderhoud uitgevoerd op 

basisniveau met behulp van beheerplannen.  

 

De kostendekkendheid van al deze plannen ligt gemiddeld op voldoende niveau om het areaal verantwoord te 

beheren. 

 

Om het beheer van de openbare ruimte toekomstgereed en duurzaam te maken en het areaal kostenefficiënt te 

beheren wordt in 2012 door uw raad een beleidskader vastgesteld, dat als basis dient voor de te nieuwe 

beheerplannen. De bestaande financiële positie laat echter geen ruimte voor intensivering van het beheer. In de 

beleidsplannen zal de raad gevraagd worden om, met behulp van prijs/kwaliteitsscenario’s, de ambities voor de 

komende periode van 4 tot 8 jaar bij te stellen. Dit keuzemodel wordt ook toegepast voor het Integraal Beheer en 

Onderhoud openbare Ruimte(IBOR), waarbij het dagelijks beheer is onderverdeeld in beeldkwaliteit hoog (A), 

basis (B) of laag (C).  

 

Wat willen we bereiken? 

Bij kapitaalgoederen het onderhoudsniveau koppelen aan het beschikbare budget.  
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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). 

 

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. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Het totale te beheren areaal wegen is geharmoniseerd. Door middel van inspecties is een kwaliteitsbeoordeling 

gemaakt. Acute veiligheidsrisico’s zijn niet geconstateerd. Potentiële risico’s, met een ernstig schadebeeld aan de 

verharding,  zijn meegnomen in de lopende onderhoudscontracten. De resultaten van de inspecties worden 

verwerkt naar een beheerplan. Opvallend beeld is de kwaliteitstoestand in de kernen Nieuwer ter Aa en 

Kockengen. Deze toestand zal in de komende jaren worden verbeterd door deze wegen met prioriteit op te 

nemen in het meerjaren beheerplan wegen (2012 – 2016). 
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Wat heeft het gekost? 
De lopende contracten voor regulier onderhoud van verharding (asfalt en elementen) zijn nog een laatste jaar 

benut om de onderhoudswerkzaamheden te realiseren. Daarmee zijn alle onderhoudsverplichtingen met  

contractpartijen nagekomen en afgerond. De taakstelling om incidenteel 5% te bezuinigen is hierin meegenomen. 

Dit is in Maarssen en Loenen binnen de beschikbare begroting gerealiseerd.  In Breukelen was onvoldoende 

budget om deze taken te realiseren.  

Daarnaast zijn planmatig onderhoudsmaatregelen aan de wegverharding uitgevoerd. Op diverse locaties is groot 

onderhoud uitgevoerd en/of zijn bestaande werken afgerond. Specifiek zijn te noemen: 

• Onderhoud wegen Kockengen; 

• De Kerkweg; groot onderhoud in combinatie met profielwijzigingen; 

• Rotonde Broeckland: Kosten overschrijding wordt geschat op totaal € 162.000, waarvan € 86.000 in 

2011. Dit wordt veroorzaakt door extra kosten voor verkeersmaatregelen en aanpassing rotondebanden. 

In 2012 moeten nog kosten worden gemaakt voor grondverwerving en kosten voor het omleggen van 

water- en gasleidingen. 

 

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.  

 

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? 

Per saldo zijn de financiële middelen ontoereikend. Door te schuiven met prioriteiten en beschikbare middelen te 

herverdelen wordt het beheerplan binnen de dekkingsgraad uitgevoerd, waarbij veiligheid de ondergrens is. 

  

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Dit jaar zijn in het kader van de harmonisatie alle kunstwerken samengevoegd, geïnspecteerd en geactualiseerd. 

In totaal bedraagt het aantal kunstwerken 538 stuks welke zijn opgenomen in een beheerplan (2012-2021). Hierin 

is aangegeven hoeveel geld de komende jaren nodig is voor goed beheer en onderhoud.  

Uit de samenvoeging blijkt dat het te beheren areaal veel groter is dan bekend was. Middels inspecties is een 

kwaliteitsbeeld gevormd, waaruit zichtbaar wordt of en hoeveel achterstanden er zijn in het onderhoud. De 

resultaten worden in een meerjaren beheerplan uitgewerkt.  
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In de lopende beheercontracten zijn eenvoudige onderhoudsmaatregelen (reinigen en repareren) binnen de 

begroting uitgevoerd. 

 

Wat heeft het gekost? 

Door herverdeling van beschikbare middelen voor de beheertaken zijn de noodzakelijke maatregelen 

gerealiseerd binnen de begroting.. 

De onderhoudsmaatregelen die zijn gerealiseerd betreffen: 

• Onderhoud kademuur Maarssen 

• Veiligheidsmaatregel kademuur Maarssen 

 

Verder is in het kader van onderhoud gemeentebreed aan een aantal houten bruggen klein onderhoud verricht  

zoals het vervangen van slijtlagen, dekplanken en leuningen. In Maarssen is groot onderhoud  verricht aan een 

houten fietsbrug in de Tuinbouwweg over de Kleine Plas en een houten voet- fietsbrug in Zwanenkamp 

vervangen. Ook zijn twee tunnels in Maarssenbroek voorzien van nieuwe verflagen met als toplaag een anti-

graffiticoating. Door deze laag is de graffiti makkelijk en snel te verwijderen. Er zijn op drie tunnelwanden langs de 

Vogelweg in Maarssenbroek ter hoogte van de bushaltes in het kader van de veiligheid hekwerken geplaatst. Ook 

zijn betonreparaties en conserveringswerkzaamheden verricht aan twee betonbruggen waarvan een in 

Kockengen op de Verlengde Kerkweg en een in de Tuinbouwweg te Maarssen. Aanrijdschade is hersteld  aan 

een houten brug over de Machinekade  in Maarssen en is brandschade verholpen aan een houten steiger in het 

wijkpark Fazantenkamp. Ook wordt uit het onderhoudbudget een bijdrage geleverd aan het lopende anti-

graffiticontract in Maarssen en wordt het onderhoudscontract voor het beheerplan kunstwerken betaald. 

De maatregelen zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten. 

 

3. Openbare verlichting 
Het onderhoud van de openbare verlichting (OV) vindt plaats volgens bestaande contracten. 

 

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. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

De lopende beheercontracten zijn samengevoegd. Deze moeten worden herzien omdat  ze verouderd zijn. Op 

het gebied van duurzaamheid liggen hogere ambities. Om de kwaliteit van het areaal goed te sturen is de 

mogelijkheid onderzocht om het eigendom van de verlichting bij de gemeente onder te brengen. Om dit 

uitgangspunt te realiseren is  een beheercontract ontwikkeld dat in 2012 kan worden opgestart. 

De vele storingen in het OV netwerk hebben geleid tot veel overlast, met name in de kern Maarssen. Zowel de 

beheerder CityTec als de leverancier STEDIN zijn hierop aangesproken. Het meldingregistratiesysteem en het 

storingsprotocol zijn vernieuwd. Zwakke plekken in de keten zijn in kaart gebracht en het plan van aanpak voor 

vervanging is hierop aangepast. Er is een eerste start gemaakt met de verduurzaming (energiezuinige) van de 
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verlichting in het openbaar gebied. Onder verwijzing naar de resultaten van de expertgroep Natuur en milieu zal 

voor het gemeentelijk vastgoed  een afzonderlijk plan worden opgesteld. 

 

Wat heeft het gekost? 

De maatregelen zijn binnen de lopende beheertaak genomen. De kosten zijn verdeeld over stroomleverantie (ca.  

60% van het totale budget) en investering in voorzieningen (lichtmasten en armaturen). De investering in 

duurzame verlichting wordt op termijn terugverdiend door lagere stroomkosten. 

 

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.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

De kwaliteit van het totale areaal van de beschoeiingen is door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Dit leidt 

tot nieuw inzicht in de beheertaak en de noodzakelijke beheerkosten. Hieruit blijkt dat de lengte van de 

beschoeiingen veel meer is dan oorspronkelijk werd gedacht. Bovendien is het kwaliteitsniveau over grote  lengte 

matig tot slecht. Hieruit wordt een nieuw beheerplan opgesteld met als doel de achterstand in een aantal jaren 

weg te werken. 

 

Wat heeft het gekost? 

In 2011 zijn onderhoudsmaatregelen uit lopende contracten uitgevoerd.  

Lopende afspraken ten aanzien van het baggeren van de watergangen in Breukelen zijn nagekomen. 

 

5. Groen 
Op basis van bestaande groenbeheerplannen wordt het onderhoud uitgevoerd. 

  

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. 
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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 vertonen op sommige locaties 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.  

 

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. 
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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 worden per gebouw  de komende jaren 

meerjarenonderhouds -(beheer)plannen opgesteld. 

 

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 hebben we daarvoor gedaan? 
2011 heeft voornamelijk in het teken gestaan van inventariseren van de vastgoedportefeuille, verzamelen van 

ontbrekende gegevens, het uitvoeren van “crisis”onderhoud en het in gang zetten van projecten om 

bovenstaande drie punten op te pakken. Zo is onlangs gestart met het project opzetten vastgoedadministratie en 

het ontwikkelen van werkprocessen en is offerte gevraagd voor de actualisatie van de 

meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s). Beide projecten zitten nog in de beginfase. De eerste conclusie ten 

aanzien van de MOP’s is dat we daar een aanbestedingstraject voor moeten doorlopen en het dus nog wel even 

kan duren voordat die resultaten er liggen, we een beeld hebben van het achterstallig onderhoud en er dus 

sprake is van een planmatige uitvoering van het onderhoud aan de hand van actuele onderhoudsplannen en een 

goed werkend vastgoedbeheerssysteem.  

 

Wat mag het kosten? 
Op basis van de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen moet berekend worden, welke bedragen 

minimaal noodzakelijk zijn om de gemeentelijke gebouwen in goede staat te houden. Het uitgangspunt is dat 

beheer en onderhoud van het vastgoed binnen de beschikbare middelen uitgevoerd worden. 

 

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. 

 



110 
 

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 zijn 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) 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Voor heel Stichtse Vecht is een verbreed GRP opgesteld (2012-2016)  Dit plan vormt een combinatie van 

bestaand rioolbeleid aangevuld met nieuwe maatregelen die voortkomen uit de waterwet 2008. Het concept 

vGRP is technisch gereed, inclusief de kostendekking. Het  plan zal in de eerste helft van 2012 ter vaststelling                                  

worden voorgelegd aan de raad. 

 

De volgende investeringskredieten kunnen als afgesloten worden beschouwd: 

• Opstellen verbreed GRP Maarssen 

• Aanleg zandfilters & monitor en/of pipemaatregelen Maarssen 

• Gemaal Oud-Zuilen aanpassen 

• WVO-vergunning Loenen 

• Renovatie diverse gemalen Loenen 

• Sanering buitengebied Maarssen  

 

Stand van zaken lopende kredieten: 

 

• Riolering Bisschopswater/ v. Nijenrodestraat. 

Het maken van een bergingsriool, het afkoppelen van regenwater en herbestraten.  

Deze werkzaamheden zijn gestart op 15 augustus 2011 en zijn half februari 2012 afgerond. 

De eindafrekening vindt in 2012 plaats.  
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• Aanleg Bergbezinkbasin (BBB) Binnenweg  

Er moeten nog herstelwerkzaamheden aan het wegdek plaatsvinden, die ten laste van dit 

investeringskrediet komen (globaal geraamd  € 42.000,-); als deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, 

verwachting is in het eerste halfjaar van 2012, kan dit krediet worden afgesloten. 

 

• Vervangen/ renoveren gemalen/ pompen 2010 Maarssen  

Het bestek is gereed en aanbesteed in 2011. Het betreffende werk wordt in 2012 uitgevoerd  

 

• Riolering stroomgebied Diependaalsedijk 

Er is een wijziging in het plan opgetreden; de  aanleg van de bergbezinkleiding (bbl) en het  vergroten 

van het hoofdriool wordt :nu :afkoppelen Schildersbuurt, inclusief 0,5 ha afkoppelen Oud Zuilen. 

Door de wijziging in de plannen moet het bestek worden aangepast en is er extra overleg met Waternet 

noodzakelijk, uitvoering zal in de eerste helft van 2012 starten. 

 

• Vervangen/ renoveren hoofdriool Schildersbuurt 

 Voorbereiding heeft plaatsgevonden, werk is aanbesteed. 

 

• Vervangen/ renoveren/ repareren hoofdriolering Zandweg-Oostwaard en Rijzende Man 

De werkzaamheden zullen in de eerste helft van 2012 verder worden voorbereid. 

                   

Wat heeft het gekost? 
Het totaal van de rioleringsmaatregelen kan binnen de afgesproken taakstelling worden gerealiseerd. Het verschil 

tussen de raming en de realisatie van het totaal van de gerealiseerde maatregelen wordt gestort in de reserve 

riolering. 
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3. Financiering 
 
Inleiding 
De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) geeft kaders voor het inrichten van de treasury en heeft 

ten doel het bevorderen en transparant maken van het gemeentelijk financiering– en treasurybeleid. Binnen de 

kaders van de Wet FIDO is de gemeenteraad verantwoordelijk voor het creëren van voorwaarden om de treasury 

te kunnen uitvoeren.  

 

Treasury 

Definitie: het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële 

vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de hieraan verbonden risico’s. 

 

In de financieringsparagraaf bij de begroting 2011 zijn de (financiële) beleidsvoornemens voor het nieuwe 

begrotingsjaar geformuleerd. Deze paragraaf legt verantwoording af over de uiteindelijk behaalde resultaten over 

die beleidsvoornemens.  

 

Beleidsvoornemens 2011 

In de paragraaf financiering in de begroting 2011 werden de volgende beleidsvoornemens op het gebied van 

treasury geformuleerd: 

• Het verkrijgen, verzekeren en behouden van een 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 

Voor alle marktpartijen (consumenten en financiële instellingen) gelden toegangseisen zoals betrouwbaarheid en 

deskundigheid. De gemeente Stichtse Vecht voldoet aan geformuleerde toegangseisen en heeft daarmee 

toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities weten te verkrijgen en te behouden. 

 

Opstellen van een efficiënte rekeningstructuur 

Bij aanvang van het begrotingsjaar 2011 werd de gemeentelijke herindeling van de voormalige fusiegemeenten 

formeel geëffectueerd en kon de gemeente Stichtse Vecht beschikken over een nieuwe rekeningstructuur. 

Na de keuze voor de NV Bank voor Nederlandse Gemeente als huisbankier, werd geopteerd voor één 

hoofdrekening en drie nevenrekeningen in een rentecompensabel stelsel. Periodiek, eenmaal per week, worden 

de saldi van de nevenrekeningen automatisch afgeroomd naar de hoofdrekening. 

 

Tot 1 januari 2011 beschikten de voormalige fusiegemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen gezamenlijk over 

25 verschillende bankrekeningen. Lopende het jaar 2011 zijn alle “oude” bankrekeningen opgezegd en beëindigd. 
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Reguleren en optimaliseren van de gemeentelijke geldstromen 

Door het maken van de keuze voor één hoofdrekening en drie nevenrekeningen in een rentecompensabel stelsel 

bij één bankinstelling zijn de geldstromen meer inzichtelijk en kunnen deze eenvoudig gereguleerd respectievelijk 

geoptimaliseerd worden. 

 

Stroomlijnen van interne en externe informatiestromen 

Tot de gemeentelijke herindeling kenden de voormalige fusiegemeenten ieder hun (eigen) procedures en 

processen.  

Mede als gevolg van de gemeentelijke herindeling zijn bekende procedures en processen vervangen door nieuwe 

en blijkt het implementeren en stroomlijnen van juiste, volledige en tijdige informatiestromen een proces van 

maanden. 

 

Periodiek, maandelijks, komt het taakveld treasury aan de orde tijdens het overleg tussen de diverse financieel 

consulenten en de respectievelijke afdelingshoofden. De strategie biedt voldoende handvatten deze te 

continueren. 

 

Liquiditeitsprognose 

Als gevolg van de afwikkeling van oude (financiële) administraties en het actualiseren van (financiële) procedures 

en processen is het niet gelukt om lopende het begrotingsjaar 2011 een betrouwbare liquiditeitsprognose te 

implementeren. Naar verwachting zal een betrouwbaar ontwerp van de liquiditeitsprognose in de loop van het 

eerste kwartaal 2012 geïntroduceerd worden. 

 

Optimaliseren rentebaten 

Als er al sprake was van (tijdelijk) overliquiditeit, werden de overtollige middelen risicomijdend belegd in 

kortlopende beleggingsproducten (geldmarkt). Omdat de rente sinds het begin van de financiële crises sterk 

gedaald is, bleek het in  een aantal situaties zelfs voordeliger de overtollige middelen in rekening – courant te 

houden in plaats van deze op de geldmarkt te beleggen.   

 

Minimaliseren kosten betalingsverkeer en rentelasten 

De “oude” rekening – courant overeenkomsten van de drie fusiegemeenten zijn eerst lopende het begrotingsjaar 

2011 beëindigd. Dit betekent dat besparingen op de kosten van het betalingsverkeer pas eerst in 2012 reëel 

zichtbaar zullen zijn. 

De verwerking van overtollige chartale middelen is sinds 1 april 2011 ondergebracht bij één waardetransporteur. 

Hiermee is in 2011 een substantieel voordeel behaald ten gunste van de kosten voor betalingsverkeer. 

 

De gemeente Stichtse Vecht werd bij aanvang van het begrotingsjaar 2011 geconfronteerd met een substantieel 

liquiditeitstekort. In de tekorten werd voorzien door het aantrekken van kortlopende kasgeldleningen en een 

drietal langlopende geldleningen (zie onder liquiditeitspositie en financieringsbehoefte).  

Het volume van de aanvankelijke tekorten heeft de rentelasten, ondanks de lage rentestand, sterk negatief 

beïnvloed. 

 

 

 

 

 



115 
 

Uitzettingen en financiering 

Tijdelijk overtollige liquiditeiten werden overeenkomstig het thans gehanteerde treasurystatuut van de gemeente 

Stichtse Vecht alleen uitgezet bij een voldoende kredietwaardige tegenpartij waaraan door ten minste twee 

erkende ratingbureaus minimaal een AA – rating is toegekend. 

 

Voor financiering wordt onderscheid gemaakt tussen het aantrekken van transacties met een looptijd korter dan 

één jaar (geldmarkt) en het aantrekken van transacties met een looptijd langer dan één jaar (kapitaalmarkt). 

 

Liquiditeitspositie en financieringsbehoefte 

In de paragraaf financiering bij de begroting 2011 werd al uitgegaan van een noodzakelijke financieringsbehoefte.  

Zoals verwacht heeft de liquiditeitspositie in het begrotingsjaar 2011 onder druk gestaan. De liquiditeitstekorten, in 

relatie tot de eisen gesteld aan de kasgeldlimiet en de lopende investeringsuitgaven ten behoeve van onder 

andere het MFA, heeft het aantrekken van een drietal langlopende geldleningen noodzakelijk gemaakt: 

• Lineaire geldlening €  11,5 miljoen (looptijd 40 jaar, rente 4,35%); 

• Fixe lening   €  10,0 miljoen (looptijd   6 jaar, rente 2,70%); 

• Kasgeldlening   €    7,5 miljoen (looptijd   2 jaar, rente 1,60%). 

 

Leningportefeuille 

Inclusief de in het begrotingsjaar 2011 aangetrokken geldleningen bestaat de (geclusterde) leningportefeuille van 

de gemeente Stichtse Vecht  per ultimo 2011 uit 18 laagrentende langlopende geldleningen, waaronder twee 

kasgeldleningen met een looptijd van twee jaar.   

De uitstaande schuld op de leningportefeuille per ultimo 2011 beloopt een bedrag van €  66,5 miljoen.  

 

De voormalige gemeenten Breukelen en Loenen hebben ten behoeve van het voormalig woningbedrijf en/of 

woningcorporaties nog een aantal leningen uitstaan. De restschuld per ultimo 2011 op deze leningen beloopt een 

bedrag (afgerond) van €  6,3 miljoen. 

 

Rente(ontwikkeling) 

Macro-economische ontwikkelingen en de voortdurende vraag naar en aanbod van financiële middelen zijn mede 

bepalend voor de rente ontwikkeling.  

De crisis in de eurozone heeft de rente in 2011 naar een historisch laag niveau doen dalen.  

  

Geldmarkt 

De rente op de geldmarkt fluctueerde binnen de volgende bandbreedtes: 

• 3-maands deposito (uitzetten van tijdelijk overtollige liquide middelen): 0,59% bij aanvang van het 

begrotingsjaar 2011 tot 0,24% per ultimo 2011; 

• 3-maands kasgeld (aantrekken van tijdelijk noodzakelijke liquide middelen): 1,04% bij aanvang van het 

begrotingsjaar 2011 tot 1,28% per ultimo 2011. 

 

Kapitaalmarkt: mede onder invloed van de crisis in de eurozone heeft de kapitaalmarktrente een erg grillig 

verloop gekend. De rente fluctueerde binnen een bandbreedte van 3,5% tot 4,25%.   

 

Renterisico’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.  
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De kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet wordt uitgedrukt in een – bij ministeriële regeling vastgesteld – percentage  

van 8,5% van het begrotingstotaal.  

Berekening kasgeldlimiet 

Begrotingstotaal gemeente Stichtse Vecht Percentage Kasgeldlimiet 

€  105.000.000,00 8,5% €  8.925.000,00 

 

Met de kasgeldlimiet wordt de norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de gemeente haar financiële 

bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. 

De kasgeldlimiet mag gedurende drie opeenvolgende kwartalen niet overschreden worden. Indien het 

liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet een langlopende geldlening (kapitaalmarkt) worden 

aangetrokken. 

 

Het substantieel liquiditeitstekort van de gezamenlijke fusiegemeenten bij aanvang van het begrotingsjaar 2011, 

heeft geleid tot overschrijding van de kasgeldlimiet voor het eerste en tweede kwartaal. Nadat duidelijk werd dat 

de kasgeldlimiet ook voor het derde kwartaal 2011 overschreden zou gaan worden, werd overgegaan tot het 

aantrekken van enkele langlopende geldleningen.  

Per ultimo 2011 werd aan de vereisten van de kasgeldlimiet voldaan.   

 

De renterisiconorm 

De renterisiconorm wordt uitgedrukt in een – bij ministeriële regeling vastgesteld – percentage van 20 van het 

begrotingstotaal.  

 Berekening renterisiconorm op de vaste schuld 

(31 december 2011) 

  Bedragen x 1.000 

Berekening renterisico op de vaste schuld 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Renteherziening 0 2.018 0 0 0 

2 Betaalde aflossingen 9.873 6.339 10.943 3.291 2.730 

A Renterisico (1 + 2) 9.873 8.357 10.943 3.291 2.730 

              

Berekening renterisiconorm           

3 Begrotingstotaal 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 

4 Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% 20% 

10 Renterisiconorm 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 

Toetst renterisiconorm           

10 Renterisiconorm 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 

7 Renterisico op de vaste schuld 10.447 11.000 11.456   3.493   2.932 

11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10 - 7) 10.553 10.000    9.544 17.507 18.068 

 

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. De norm 

dient voor het beheersen van renterisico’s bij herfinanciering en verplicht gemeenten spreiding aan te brengen in 

de leningportefeuille. De gemeente Stichtse Vecht voldoet aan de renterisiconorm. 
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Risicobeheer 

In het treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht wordt aangegeven op welke wijze financiële risico’s kunnen 

respectievelijk worden beperkt. 

 

In de paragraaf “Financiering” bij de begroting 2011 werd al opgemerkt dat er als gevolg van de gemeentelijke 

herindeling, na 1 januari 2011 nog onvoldoende inzicht in de gemeentelijke geldstromen zou zijn om een 

volledige en betrouwbare liquiditeitspositie op te stellen.   

Als gevolg waarvan er onvoldoende inzicht in toekomstige (financiële) posities zou kunnen worden verkregen. 

Het reguleren van de liquiditeitspositie (<1 jaar) worden op de geldmarkt gerealiseerd.  

Gelet op de lage rente op de geldmarkt heeft het ontbreken van een volledige en betrouwbare liquiditeitsprognose 

in 2011 niet geleid tot substantieel nadelige rentebaten of financieringslasten. 

 

Wat betreft debiteuren (of krediet) risico en het koersrisico werd voldaan aan de criteria vastgelegd in het 

treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht.     

 

Administratieve organisatie 

De administratieve organisatie en de interne controle van de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut 

van de gemeente Stichtse Vecht en heeft in het begrotingsjaar 2011 gewaarborgd dat: 

• De uitvoering van de treasuryactiviteiten rechtmatig en doelmatig is geweest; 

• De treasuryactiviteiten adequaat uitgevoerd en bijgestuurd hebben kunnen worden; 

• De financiële risico’s zoveel als mogelijk beheerbaar zijn geweest. 
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4. Bedrijfsvoering 
 
Inleiding 
Deze eerste paragraaf Bedrijfsvoering van Stichtse Vecht is met name bedoeld als een verantwoording van de 

bedrijfsvoering op hoofdlijnen. 

 

Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, 

organisatie, financieel beheer, juridische zaken en facilitaire dienstverlening, maar is  heden ten dage meer.  

Het is steeds meer van belang voor het verwezenlijken van de begrotingsprogramma’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 (ketenpartners) vanwege de toegenomen behoeften van 

burgers. 

 

Personeel en organisatie 
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, gericht op een professionele, 

efficiënte en klantgerichte organisatie die, samen met inwoners, bedrijven en regionale partners vorm geeft aan 

een duurzame gemeente. Uitgangspunt voor de organisatieontwikkeling is dat de organisatie op vraaggerichte 

wijze op basis van de vraagpatronen en gedaanten van de burger wordt ingericht. 2011 stond mede in het teken 

van een dubbele disbalans in de formatie. Niet alleen de bezetting op een aantal functies was in onbalans 

(overbezetting enerzijds en vacatures anderzijds). Ook de loonsom stond stevig onder druk, waardoor een 

vacaturestop moest worden afgekondigd. 

 

Beoogd resultaat 2011: 

1. In 2011 wordt de inrichting van de organisatie en de bedrijfsvoering verder ontwikkeld. Een belangrijk 

gegeven is dat de organisatie op 1 januari 2011 niet klaar is en zich verder zal moeten ontwikkelen. 

Hierbij wordt aansluiting gezocht bij een aantal belangrijke ontwikkelingen zoals het KCC 

(klantcontactcentrum), de digitalisering van de dienstverlening en de interne bedrijfsprocessen en de 

meer gebiedsgerichte benadering. Bij alle aspecten die te maken hebben met de doorontwikkeling van 

de organisatie is de focus steeds gericht op wat de collectieve klant (samenleving, kern, wijk, buurt 

vereniging) dan wel de individuele klant (burger) van de gemeente en haar ambtelijke organisatie 

verwacht. 

2. Het samenvoegen van oude ambtelijke en bestuurlijke culturen en werkwijzen vraagt in 2011 bijzondere 

aandacht. In 2011 wordt de 1e aanzet 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 burger en daarnaast een werkklimaat schept waarin het prettig en 

constructief werken is. 

 

Bereikt resultaat 2011: 

1. Binnen de publieke sector is personeel dé belangrijkste productiefactor, derhalve zijn de eerste 

voorbereidingen getroffen voor strategisch personeelsmanagement (SPM). SPM is een 

afstemmingsproces tussen enerzijds organisatiedoelen en organisatieontwikkeling en anderzijds 

mensdoelen en mensontwikkeling. SPM heeft dus nadrukkelijk een organisatiekant en tegelijkertijd een 

menskant, waarbij de uitdaging is het realiseren van een optimale afstemming tussen beide.  
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Met een procesmatige inrichting wordt toegewerkt naar een duurzame, flexibele organisatie die niet 

statisch is vormgegeven, maar kan meebewegen met belangrijke ontwikkelingen zoals het Klant Contact 

Centrum, digitalisering en de meer gebiedsgerichte benadering. Met procesmatig werken is de 

hiërarchische structuur niet meer leidend, maar integraliteit van beleid, samenhang en samenwerking en 

resultaatgericht werken waarbij de klantvraag en –behoefte centraal staat. In 2011 is hiervoor een plan 

van aanpak opgesteld en is de projectorganisatie ingericht.  

 

Door het afkondigen van een vacaturestop en het opstarten van interne mobiliteit kon een deel van de 

disbalans in formatie en loonsom worden opgelost. De basis is gelegd voor een formatiebeleid, waarbij 

invulling kan worden gegeven aan de taakstellende reductie van de loonsom met 8% in vier jaar tijd. 

 

2. Het cultuurveranderingsproces is voortvarend door de organisatie opgepakt, maar nog sterk in 

ontwikkeling.  Na de fusie is een nieuwe gemeenteraad aan de slag gegaan. Binnen deze raad zijn, net 

als binnen de ambtelijke organisatie, mensen uit verschillende kernen bijeen gekomen. De raad bestaat 

uit 13  fracties, elk met hun eigen visie, bestuursstijl en cultuur. Het vraagt tijd om met elkaar toe te 

groeien naar een gezamenlijke ‘Stichtse Vecht’ cultuur en een bestuurscultuur die past bij een gemeente 

van 63.000 inwoners. De raadsperiode 2011–2014 wordt dan ook gezien als een overgangsperiode. In 

2011 is de aandacht uitgegaan naar de vormgeving van een passend vergadermodel. Daarnaast was er 

ruimte voor gezamenlijke scholing (onder meer over de raadsinstrumenten, integriteit en een 

voorzitterstraining). Al deze activiteiten hadden naast een praktisch doel ook tot doel om elkaar beter te 

leren kennen en met elkaar te werken aan een gezamenlijke sfeer en het opbouwen van een 

raadscultuur. 

 

Ook op ambtelijk niveau is in 2011 een eerste aanzet gegeven voor het in de praktijk uitdragen en 

vormgeven van de nieuwe -gewenste- organisatiecultuur. De cultuurwaarden zijn op diverse niveaus van 

de ambtelijke organisatie al zichtbaar en tastbaar geworden, maar een verdere verdieping- en 

verbredingslag is nodig.  Dit is een natuurlijk proces omdat (daadwerkelijke) cultuurverandering een zaak 

is die meerdere jaren vergt om geleidelijk toe te groeien naar de gewenste situatie. 

 

Project ontvlechting Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 

Bij de voorbereiding op de fusie tot Stichtse Vecht rees de vraag hoe Sociale Zaken georganiseerd zou moeten 

worden. Maarssen had een zelfstandige afdeling Sociale Zaken. Breukelen en Loenen maakten deel uit van de 

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ), een regionaal samenwerkingsverband met Woerden, Montfoort 

en Oudewater. Op basis van een uitgevoerde  quickscan is gekozen voor een variant waarbij Stichtse Vecht per 1 

januari 2012 een eigen, nieuwe unit Sociale Zaken start. In 2011 is de overdracht naar Stichtse Vecht 

projectmatig aangepakt, waarbij de administraties zijn overgedragen c.q. overgezet naar Stichtse Vecht, formatie- 

en contractaspecten zijn afgerond en alle partijen zijn geïnformeerd volgens het communicatieplan. Per 1 januari 

2012 is de nieuwe organisatieopzet operationeel. De onderhandelingen over de uittredingskosten zijn nog niet 

afgerond. 

 

Huisvesting 

Per 1 januari 2011 is de ambtelijke organisatie verdeeld over de huidige panden van de voormalige gemeenten 

Breukelen, Loenen en Maarssen. Het gaat om een tijdelijke situatie waarbij de gemeenteraad zich zal beraden op 

de definitieve huisvesting. 
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Beoogd resultaat 2011: 

3. In 2011 wordt gestart met een onderzoek naar de permanente “centrale” huisvesting. 

 

Bereikt resultaat 2011: 

3. Medio 2011 is het Plan van Aanpak (PvA) Huisvesting vastgesteld. In dit PvA wordt aangegeven hoe het 

college denkt te komen tot eventuele “centrale” huisvesting van het bestuurlijk en ambtelijk apparaat. In 

september 2011 is het plan in een werksessie van de raad gepresenteerd. Tijdens die presentatie is ook 

ingegaan op het starten van een pilot “Het Nieuwe Werken”, waarbij is geconstateerd dat de projecten 

Huisvesting en Invoering van Het Nieuwe Werken vele raakvlakken hebben. De pilot is zoals gepland 

van start gegaan in november 2011 en zal duren tot eind maart 2012. Bezien wordt welke invloeden de 

invoering van HNW op de “centrale” huisvesting heeft. In 2012 worden vervolgens op basis van het PvA 

Huisvesting alle reële alternatieven met betrekking tot dit onderwerp in beeld gebracht.  

Daarbij worden ook zaken als de doorontwikkeling van de organisatie, regionalisering van gemeentelijke 

taken, implementatie strategische heroverweging en de verdere digitalisering van de dienstverlening 

betrokken. 

 

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. 

 

Beoogd resultaat 2011: 

4. Nazorg van de harmonisatie. 

5. EU aanbesteding van het ICT beheer. 

6. Implementatie van het Documenten Management Systeem (DMS), waarmee de papieren documenten 

worden omgezet in een digitale documentenstroom waaraan digitale processen worden gekoppeld. 

7. (Verdere) ontwikkeling van de website en een bestuursinformatiesysteem. 

8. Het mogelijk maken van thuiswerken. 

 

Bereikt resultaat 2011: 

4. De harmonisatie op het ICT vlak is nagenoeg afgerond. De ICT omgevingen van Breukelen, Loenen en 

Maarssen zijn op 1 januari 2012 volledig geïntegreerd in 1 applicatielandschap. Sanering van de niet 

strategische softwarepakketten staat in 2012 op het programma. 

5. De EU aanbesteding van het ICT beheer is beëindigd met het gunnen hiervan aan Centric. De 

startdatum is 1 november 2011 en geldt voor 36 maanden met een optie voor 2 x 12 maanden. 

6. De EU aanbesteding van de kernapplicatie is afgerond met het gunnen van het DMS aan Decos. Eind 

2011 is gestart met zaakgericht werken en zijn diverse bedrijfsprocessen in Decos opgenomen. Sinds 1 

februari 2012 worden documenten digitaal verspreid. 

7. De website en Intranet zijn gegund aan de SIM groep te Rotterdam. Voor de website/intranet is 

inmiddels een webredactie samengesteld. De nieuwe website/intranet gaat in het 1ste kwartaal 2012 

live. 

8. De voorbereiding voor “Het Nieuwe Werken” zijn in november 2011 gestart. 40 medewerkers zijn 

hiervoor benaderd en kunnen met behulp van een beveiligde Internet verbinding thuis werkzaamheden 

verrichten. De pilot voor “Het Nieuwe Werken” is op 1 januari 2012 gestart en zal in april 2012 worden 

geëvalueerd. 
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Financieel beheer en rechtmatigheid 

Het is van groot belang om het financieel beheer en de rechtmatigheid -zowel financieel als juridisch- goed in de 

gemeentelijke organisatie te borgen. 

 

Beoogd resultaat 2011: 

9. Opstellen van verordening lokale rekenkamerfunctie en de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a 

van de Gemeentewet, waarin  regels zijn opgenomen voor respectievelijk: 

- het instellen van een commissie voor de raad of een zelfstandige instelling die doelmatigheid- 

doeltreffendheid- en incidenteel rechtmatigheidonderzoeken doet naar het gemeentelijk beleid; 

- de uitgangspunten voor het financieel beheer en beleid en de inrichting financiële organisatie   

  (212); 

- rechtmatigheidoordeel en accountantsverklaring ( 213); 

- periodiek onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college  

  gevoerde bestuur (213a). 

10. Het borgen van de rechtmatigheid in de gemeentelijke organisatie. 

 

Bereikt resultaat 2011: 

9. De verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet zijn in 2011 door de gemeenteraad 

vastgesteld. De verordening lokale rekenkamerfunctie moet nog worden opgesteld. De griffier komt in 

2012 met een voorstel naar de raad. 

10. De opzet van de rechtmatigheidcontroles (verbijzonderde interne controles) is vervat in het “Interne 

controlewerkplan Stichtse Vecht 2011”. Dit concernbrede controlewerkplan van de gemeente Stichtse 

Vecht is erop gericht een uitspraak te doen over het rechtmatig handelen binnen de door de gemeente 

onderkende processen. Hiermee is een raamwerk en een goede basis gelegd voor een betrouwbare 

informatieverzorging. In het boekjaar 2011 zijn veel werkzaamheden  verricht om de rechtmatigheid van 

de organisatie te borgen. Uiteraard zijn in 2012 nog verdere acties nodig om dit onderdeel te 

vervolmaken, waarbij  wordt aangesloten op de bevindingen/aanbevelingen van de accountant . 

 

In september 2011 is na een meervoudige aanbesteding Ernst en Young als “huisaccountant” door de 

gemeenteraad aangesteld. In november 2011 heeft de nieuw aangestelde accountant een eerste 

tussentijdse controle bij de gemeente Stichtse Vecht  uitgevoerd. De bevindingen van deze controle zijn 

in een rapportage weergegeven. Deze rapportage zal in het 1e halfjaar,  tezamen met een reactie door 

het college, aan de raad worden voorgelegd. Uit de controle volgen een aantal verbeterpunten die 

komende periode worden opgepakt. 
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5. Verbonden partijen 
 

Inleiding 
De paragraaf Verbonden partijen handelt over samenwerkingsvormen van de gemeente Stichtse Vecht met 

andere partijen, waarin de gemeente een bestuurlijk en 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. 

 

Wel zal per 1 januari 2012 de samenwerking op het gebied van sociale zaken met de gemeenten  Woerden, 

Oudewater en Montfoort  worden beëindigd. Daarmee wordt de dienstverlening van sociale zaken 

samengebracht tot één organisatie voor heel Stichtse  Vecht. 

Tevens speelt de discussie rond opheffing van de WGR+ regeling. Stichtse Vecht neemt vanuit de voormalige 

gemeente Maarssen deel aan één van de betreffende WGR+ regio’s, te weten het BRU. Opheffing van de WGR+ 

regeling zal gevolgen hebben voor de samenwerking in het BRU. 

 

 

 

 

 



124 
 

Lijst van verbonden partijen 
 

 

Gemeenschappelijke regeling
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 Regionaal Historisch Centrum (RHC)

8 Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005

9 Veiligheidsregio (VRU)

10 Plassenschap Loosdrecht e.o.

11 Gemeenschappelijke regeling Primair onderwijs

Stichtingen
12 Stichting Urgentie woningverdeling

13 Stichting Sociaal Culturele Belangen Breukelen

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 Stichting Inkoopbureau Midden Nederland

Overige samenwerkingsverbanden/deelnemingen
22 Gebiedscommissie De Venen

23 Gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden

24 Armenbrood van Ruwiel

25 Comité van aanbeveling H. Hartkerk

26 Intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ)  
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6. Grondbeleid 
 
Inleiding 

In de verplichte paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de 

bestuurlijke doelen te bereiken. De toelichting van het besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV) stelt de volgende onderdelen verplicht: 

• Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen; 

• Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 

• Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 

• Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

• De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s. 

Het grondbeleid is één van de belangrijkste instrumenten om ruimtelijke beleidsopgaven en ambities in de praktijk 

te realiseren.  

 

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. 

 

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 werd op verzoek van derden 

medewerking verleend (passief grondbeleid) aan het ontwikkelen van (veelal kleinschalige) projecten. Het belang 

van een actief grondbeleid was 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.  

In 2012 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 bestaand beleid 
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 

meer het voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigening op grond van de 

Onteigeningswet. 
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Terugblik 2011 
Hieronder volgt over de belangrijkste lopende grondexploitaties een terugblik over 2011. Het gaat hierbij om 

projecten waar de gemeente Stichtse Vecht een grondpositie inneemt, dan wel risico’s loopt.  

 

De Karavaan 

De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met Portaal en de provincie Utrecht.  Het voorontwerp 

bestemmingsplan is in 2011 in procedure gebracht. Het ontwerp bestemmingsplan wordt in het voorjaar 2012 in 

procedure gebracht. Met Portaal is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Vaststelling zal gelijktijdig 

plaatsvinden met het besluit tot het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan. Naar verwachting 

zal de planologische procedure eind 2012 worden afgerond. Afstemming van het plan vindt plaats, op basis van 

de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten, met een 

klankbordgroep bestaande uit ondermeer buurtbewoners. De ontwikkeling behelst de bouw van 56 sociale 

huurappartementen, 9 grondgebonden woningen (koop/huur), een kinderdagverblijf en een buurtkamer. De 

provincie Utrecht (aanjaagteam) heeft een deel van de te maken kosten (projectleider) vergoed. Voor de 

ontwikkeling heeft de provincie Utrecht tevens subsidie verleend, tot een bedrag van € 750.000 in het kader van 

het fonds SWB. 

 

DSM/Op Buuren 
In 2011 heeft Op Buuren Dorp een grote sprong gemaakt naar het uiteindelijke beeld van een heus  Vechtdorp. 

Een deel van de gracht is gereed en de bebouwing langs de Sportparkweg en de Molenweg is nagenoeg  

afgerond. Inmiddels is in het dorp een sfeervol restaurant gevestigd en zelfs een mini supermarkt. In juni is de 

Oostwaarderbrug voor fietsers en voetgangers opengesteld. Aan de overzijde van deze brug over de Vecht 

pronken de statige buitenplaatsen, de villa’s, koetshuizen en overige ensembles van Op Buuren Buiten. Verderop 

richting Oud Zuilen is de jachthaven den Hoek in bedrijf genomen met ligplaatsen voor twee partyschepen en een  

tiental passantenplaatsen voor kleinere schepen. Nabij de haven is een sfeervolle brasserie gevestigd. Verderop 

richting Oud Zuilen zijn aan de oever van de  Vecht twaalf villa’s verrezen, waarvan er zes met hun tuin grenzen 

aan de voet van de heuvel in het inmiddels aangelegde Park Op Buuren. Het gebied wordt ontsloten vanaf de 

nieuw aangelegde rotonde Sportparkweg / Sweserengseweg en heeft tevens een voet/fietsverbinding naar Op 

Buuren Dorp. In het dorp zelf gonst het nog van de bouwactiviteiten, waarvan het merendeel in 2012 wordt  

afgerond. 

 

Gemeentewerf Kockengen 
Eind 2010 heeft de raad ingestemd met het project gemeentewerf en is een krediet beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering hiervan. Het project omvat de bouw van een samenkomstgebouw op de locatie van het huidige 

afvalbrengstation, een voorziening voor een jeugdhonk en de verplaatsing van het afvalbrengstation. In 2011 is 

een start gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan om dit project planologisch mogelijk te maken. 

Daarnaast is in 2011 onderzoek verricht naar de mogelijke invulling van de voorziening van het jeugdhonk en de 

verplaatsing van het afvalbrengstation. 

 

Hazeslinger 
Het project Hazeslinger, onderdeel uitmakend van het centrum Breukelen, zit in een onderzoeksfase. In de in 

2010 vastgestelde structuurvisie Centrum Breukelen, zijn de randvoorwaarden en het programma voor deze 

locatie vastgelegd. Op het moment dat er meer duidelijkheid is verkregen over de haalbaarheid en de 

ontwikkelstrategie, zal er weer besluitvorming door de raad worden genomen. Hierbij zal ook de grondexploitatie 

worden gepresenteerd. 
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Domineeslaantje Breukelen/ Vijverhofschool 
Voor deze ontwikkellocatie heeft de raad het stedenbouwkundig kader vastgesteld. Eind 2010 heeft het college 

van B&W is ingestemd met het projectplan. Het plan omvat de sloop- / nieuwbouw van een basisschool en de 

bouw van 20-25 woningen. De opzet is dat de woningbouwvereniging Vecht & Omstreken een 8-tal woningen in 

de sociale sector als tweede laag boven de basisschool realiseert. Eind 2011 is ook deze locatie door een extern 

adviesbureau financieel economisch doorgelicht. Op basis van de aanbevelingen van dit bureau wordt het 

vervolgtraject ter besluitvorming voorgelegd. 

 

Samenwoonschool Nigtevecht 

In februari 2011 werd opdracht gegeven tot start van de werkzaamheden voor de realisering van de 

samenwoonschool Nigtevecht. Vervolgens moest in april een en ander worden stilgelegd omdat de gevolgde 

planologische procedure (projectbesluit) door de rechtbank Utrecht als onvoldoende onderbouwd werd 

aangemerkt en er nog twee beroepen dienden te worden afgehandeld. In oktober 2011 vond de vervolgzitting van 

de rechtbank plaats en is het beroep door één van de indieners ingetrokken. De andere indiener van een 

beroepschrift heeft zijn beroep in januari 2012 ingetrokken zodat de weg vrij zou zijn om daadwerkelijk met de 

bouw te starten. Echter; in oktober waren inmiddels onderhandelingen met de aannemer gaande om te komen tot 

verkleining van het bouwplan. Een totale vermindering met 250 m2 werd reëel geacht. Voordat hierover 

overeenstemming kon worden bereikt ging de aannemer (Bruns Bouw) failliet in de laatste week van december 

2011. In overleg met de portefeuillehouder ( op 7 februari 2012 bekrachtigd door een collegebesluit) is toen 

besloten om te bezien of, met in stand houding van het uiterlijk aanzien van het ontwerp, de totale oppervlakte 

met 500 m2 te verkleinen.  

 

Multifunctionele Accommodatie (MFA) Bisonspoor 
Begin 2011 is de oude accommodatie Bisonsport definitief gesloten en gesloopt. De gebruikers zijn tijdelijk elders 

ondergebracht, onder andere in de tijdelijke sporthal Daalseweide en zwembaden in de omgeving. In mei 2011 is 

met de bouw van de MFA begonnen. In de MFA zullen worden opgenomen: sporthal, zwembad, bibliotheek, 

jongerencentrum, dansstudio, horeca en 45 (huur)appartementen voor senioren. Op 13 september 2011 vond de 

officiële eerste betonstort plaats. De 45 (huur)appartementen komen na afronding in eigendom van 

woningcorporatie Portaal. Tijdens de bouw deden zich in 2011 geen bijzonderheden voor. Oplevering van het 

gebouw is gepland eind 2012, begin 2013. Onderdeel van het project is ontwikkeling van de (huidige) 

bibliotheeklocatie in Maarssenbroek. De gemeente zal als toekomstig eigenaar van de grond deze in de markt 

zetten en met de hiermee te genereren opbrengst is in de totale investeringsopzet van de MFA rekening 

gehouden.  

 

Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) 
Onderstaande 2 projecten worden ook in de paragraaf grondbeleid opgenomen, omdat hierop een WVG is 

gelegd: 

 

Corridor/Hof van Breukelen 

De ontwikkeling van de corridor is in een andere versnelling gekomen. De economische crisis  heeft tot nadenken 

gestemd. Het  financiële risico voor de gemeente, mede gezien in het licht van de heroverwegingsopgave, is 

dusdanig groot dat in overleg met de provincie is besloten de ontwikkeling vooralsnog te concentreren op het 

stationsgebied.  De provincie trekt de (her)ontwikkeling van het stationsgebied. De provincie geeft opdracht  voor 

het opstellen van een stedenbouwkundige verkenning die uiteindelijk door de gemeente wordt  vertaald  in een 
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(postzegel) bestemmingsplan. Daarnaast zal in 2012 een (conserverend) bestemmingsplan voor de corridor in 

procedure worden gebracht.  

Gekeken zal worden of een deel van de  eerder vastgestelde stedenbouwkundige opzet via een 

wijzigingsbevoegdheid zal worden ingebracht.  Het jaar 2012  zal voor de gemeente wat betreft de ontwikkeling 

van de corridor in het teken staan van consolideren met de nadruk op planologische procedures. 

 

Vierde Kwadrant Kockengen 

Voor het Vierde Kwadrant is in september 2008 een voorbereidingskrediet door de gemeenteraad gevoteerd. De 

beschikbare kredieten waren nog voldoende om de kosten tot en met 2011 te dekken. In die besluitvorming is 

opgenomen dat we er vanuit gaan dat deze middelen (advies- en onderzoekskosten) uiteindelijk vanuit de 

grondexploitatie worden terugverdiend. Het project Vierde Kwadrant zit in de goedkeuringsfase. In de raad van 

november 2010 is ingestemd met het bestemmingsplan, het exploitatieplan en het beeldkwaliteits- en 

inrichtingsplan. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is zal er besluitvorming door de raad worden genomen 

over het vervolgtraject m.b.t. de WvG die op deze gronden is gevestigd. 
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7. Lokale heffingen 
 

Algemeen 
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 (belastingen). 

2. Belastingen die dienen om kosten te verhalen op degenen die deze kosten veroorzaken, de 

zogenaamde gebonden heffingen (rechten). 

 

Beleid 

Met betrekking tot de ongebonden heffingen en de gebonden heffingen zijn de beleidsuitgangspunten 

verschillend. Bij de ongebonden heffingen staat de budgettaire functie voorop. Ongebonden heffingen, 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. 

 

Naast de belastingen (ongebonden heffingen) heft de gemeente rechten (gebonden heffingen), zoals de 

afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges. Door het karakter van de rechten als bestemmingsheffing is er een 

duidelijke relatie tussen de opbrengst van de rechten en de kosten van de door de gemeentelijke overheid te 

leveren tegenprestatie. Beleidsuitgangspunt is om die reden de kostendekkendheid van de betrokken 

tegenprestatie c.q. het overheidsproduct. De kostendekkendheid bepaalt in principe het in rekening te brengen 

tarief aan de inwoners. 

 

Tarievennota belastingen 

In 2010 zijn in de tarievennota belastingen voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht voorstellen gedaan voor de 

nieuwe gemeentelijke heffingstarieven 2011. De hierin gedane voorstellen en adviezen hebben uiteindelijk geleid 

tot de belastingverordeningen 2011.  

 

Woonlasten 2011 

De tarieven 2011 leiden voor wat betreft de belangrijkste tarieven tot het volgende beeld bij een (uitgegaan is van 

een woningwaarde van € 301.000). 

Belastingsoort Meerpersoons
huishouding 

Eenpersoons
huishouding 

Meerpersoons 
huishouding 

Eenpersoons
huishouding

OZB 329,32 329,32 huur huur 

Afvalstoffenheffing 215,15 142,00 215,15 142,00 

Rioolheffing 196,90 145,08 196,90 145,08 

Woonlasten totaal in € 741,37 616,40 412,05 287,08 
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Toelichting op de verschillende belastingsoorten 
 
Onroerende zaakbelastingen (OZB) 
De onroerende zaakbelasting  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. Op basis van de WOZ-waarde per 

waardepeildatum 1 januari 2010 en de geraamde opbrengst uit de OZB worden de tarieven vastgesteld.  

 

OZB tarieven 2011 

OZB woningen eigenaren:  0,10632% 

OZB niet-woningen eigenaren: 0,16653% 

OZB niet-woningen gebruikers: 0,13675% 

Belasting Begroot Realisatie Verschil

OZB 11.372.613 11.623.334 250.721 

 

De verwachte opbrengst in de begroting 2011 is een samenstel van de verwachte opbrengsten uit de drie 

gemeentes uit 2010. De werkelijke opbrengsten uit 2010 waren bij het  vaststellen van de begroting 2011 nog niet 

bekend. Hierdoor is zijn er meer OZB inkomsten dan begroot. 

De gerealiseerde meeropbrengst ten opzichte van de primitieve begroting is dus een combinatie van het 

bovenstaande en bestandsverbetering, minder toekenning van bezwaarschriften en minder verminderingen dan 

begroot. 

 

Roerendezaakbelastingen (RZB) 
De roerende-zaakbelastingen komen overeen met de OZB, met het 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.  

Belasting Begroot Realisatie Verschil

RZB 67.685 69.354 1.669 

 

Hondenbelasting 
Inwoners moeten hondenbelasting betalen als  ze een of meerdere honden hebben. Het tarief geldt per hond. 

Voor kennels is een apart tarief vastgesteld.  

 

Tarieven hondenbelasting 2011 

Eerste hond:    €   59,80 

Tweede en iedere volgende hond:  €   79,65 

Kennel:     € 142,40 

Belasting Begroot Realisatie Verschil

Hondenbelasting 248.371 237.348 -11.023 
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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 

kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen. Belastingplichtig is 

degene die gelegenheid biedt tot het verblijf. De opbrengsten zijn wisselend omdat het aantal overnachtingen 

bepalend is voor de hoogte van de aanslag.  

 

Wij maken onderscheid naar landtoeristen en watertoeristen.  

 

Tarieven toeristenbelasting 2011 

Landtoeristen:  € 1,00 

Watertoeristen:  € 1,05 

Belasting Begroot Realisatie Verschil

Toeristenbelasting 150.378 155.083 4.705 

 

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.  

 

Tarief woonforensenbelasting 2011 

Woonforensenbelasting:  0,16498% van de waarde in het economisch verkeer van het object 

Belasting Begroot Realisatie Verschil

Woonforensenbelasting 101.450 90.290 -11.160 

 

Bij het berekenen van het woonforensentarief begin 2011 is geschat hoeveel woningen (en de waarde daarvan) 

hiervoor in aanmerking zouden komen. Doordat de conversie niet geheel was afgerond kon niet worden 

nagegaan hoeveel eigenaren van een 2e woning niet binnen de gemeentegrenzen hun huisadres hadden. 

Uiteindelijk blijkt nu dat er bij te weinig woningen opgelegd kon worden. 

 

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 één maal 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.  
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Tarieven afvalstoffenheffing 2011 

Eenpersoonshuishouden:  € 150,00 

Meerpersoonshuishouden: € 227,40 

Belasting Begroot Gerealiseerd Verschil

Afvalstoffenheffing 5.403.175 5.328.576 -74.599 

 

Omdat minder objecten aangeslagen kunnen worden dan begroot, komt de gerealiseerde afvalstoffenheffing  

€ 75.000 lager uit dan begroot. Dit bedrag is gesaldeerd met het voordelig verschil op de lasten. Het uiteindelijke 

voordelig saldo is ten gunste van de reserve gemeentereiniging  gebracht. 

 

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.  

 

Tarieven rioolheffing 2011 

0 tot en met 75m³ water:      € 132,86  

76 tot en met 150m³ water:     € 180,31  

151 tot en met 300m³ water:     € 266,55  

indien meer dan 300m³ water wordt afgevoerd,  

wordt het onder c vermelde bedrag verhoogd met    €   70,00 

voor elke hoeveelheid van 100m³ water of een gedeelte daarvan; 

seizoensplaats:       €   94,90  

Belasting Begroot Gerealiseerd Verschil

Rioolheffing 4.916.939 4.852.954 -63.985 

 

Omdat minder objecten aangeslagen kunnen worden dan begroot, komt de gerealiseerde rioolheffing  

€ 64.000 lager uit dan begroot. Dit bedrag is gesaldeerd met het voordelig verschil op de lasten. Het uiteindelijke 

nadelig saldo is ten laste  van de reserve riolering  gebracht. 

 

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. 

 

Tarieven Kadegelden 2011 

met een lengte tot en met 9,5 strekkende meter:  € 4,40 

die langer zijn dan 9,5 strekkende meter:   € 7,40 

Belasting Begroot Gerealiseerd Verschil

Kadegelden 30.670 29.457 -1.213 

 



133 
 

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. 

Belasting Begroot Gerealiseerd Verschil

Lijkbezorgingsrechten 342.610 372.513 29.903 

 

Marktgelden  

Voor het innemen van standplaatsen op de voor het houden van wekelijkse warenmarkten bestemde terreinen 

vraagt de gemeente marktgeld (diverse tarieven). 

Belasting Begroot Gerealiseerd Verschil

Marktgelden 59.420 55.944 -3.476 

 

Parkeerbelasting  

De parkeerbelasting is in jaren geleden in Breukelen ingevoerd ten behoeve van parkeerregulering (diverse 

tarieven). 

Belasting Begroot Gerealiseerd Verschil

Parkeerbelasting 186.588 189.558 2.970 

 

De opbrengsten zijn inclusief de naheffingsaanslagen van € 53.016.  

 

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 (diverse tarieven).  

Belasting Begroot Gerealiseerd Verschil

Precariobelasting 35.235 54.935 19.700 

 

De werkelijke opbrengsten zijn € 19.700 hoger dan geraamd.  

 

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. 
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• Leges omgevingsvergunningen 

Voor alle dienstverlening inzake het verlenen van omgevingsvergunningen worden (bouw)leges geheven. In 

de tarieventabel staan de bedragen die voor de 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. 

 

Belasting Begroot Gerealiseerd Verschil

Leges (totaal) 3.007.787 2.712.782 -295.005 

 

Dit negatief verschil komt  voort uit de lagere opbrengst van de leges voor de omgevingsvergunningen. Dit is een 

effect van de huidige economische situatie. 

 

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 wordt kwijtschelding toegepast voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing, OZB 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. Voor de gemeente 

Stichtse Vecht bedraagt deze kwijtscheldingsnorm 100%. 

 

Belasting Begroot Gerealiseerd Verschil

Kwijtschelding 268.193 299.273 -31.080 

 

In 2011 is er meer kwijtschelding verleend. Dit is een effect van de huidige economische situatie. 
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1.2  

 
 
           
Programmabegroting 2011 
                
        De jaarrekening  
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1. Overzicht per programma 
De rekening sluit na dotaties en onttrekkingen aan reserves met een voordelig saldo van € 1.018.452. 

Onderstaand treft u een overzicht aan van het rekeningresultaat per programma. Voor een gedetailleerde 

toelichting  verwijzen wij u naar de toelichting op de middelen bij de individuele programma’s. 

 

Programma Rekening Begroting primitief
2010 2011

Programma's Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Bestuur en dienstverlening 12.086.810     1.307.395-        10.779.415     8.705.084        1.164.004-        7.541.080        
2 Veiligheid 9.187.001        3.162.638-        6.024.363        7.225.401        49.116-             7.176.285        
3 Beheren leefomgeving 17.147.896     1.422.212-        15.725.683     18.338.430     706.140-           17.632.290     
4 Onderwijs, kinderopvang en jeugd 11.158.505     2.006.717-        9.151.788        10.365.077     2.049.733-        8.315.344        
5 Cultuur, sport en recreatie 9.190.864        2.480.264-        6.710.600        7.757.596        2.269.884-        5.487.712        
6 Werk en inkomen 17.711.812     12.739.834-     4.971.978        19.051.490     13.488.578-     5.562.912        
7 Welzijn en zorg 13.683.315     2.722.826-        10.960.490     12.749.515     1.140.865-        11.608.650     
8 Natuur en milieu 13.542.072     12.224.015-     1.318.057        12.410.828     11.419.031-     991.797           
9 Wonen en ondernemen 10.943.388     6.470.150-        4.473.238        6.403.547        3.095.516-        3.308.031        

Financiering en alg dekkingsmiddelen 7.216.730        68.695.788-     61.479.058-     645.142           67.153.782-     66.508.640-     
Resultaat voor bestemming 121.868.393   113.231.840-   8.636.553        103.652.110   102.536.649-   1.115.461        

1 Bestuur en dienstverlening -                         393.362-           393.362-           -                         -                         -                         
2 Veiligheid -                         191.685-           191.685-           -                         26.823-             26.823-             
3 Beheren leefomgeving -                         1.152.687-        1.152.687-        -                         40.003-             40.003-             
4 Onderwijs, kinderopvang en jeugd 1.695.876        833.723-           862.153           23.087             493.161-           470.074-           
5 Cultuur, sport en recreatie 663.771           310.000-           353.771           67.771             5.355-                62.416             
6 Werk en inkomen -                         -                         -                         -                         -                         -                         
7 Welzijn en zorg 9.190                119.997-           110.807-           45.727             124.310-           78.583-             
8 Natuur en milieu 201.730           811.591-           609.862-           23.394             281.261-           257.867-           
9 Wonen en ondernemen 802.379           2.281.667-        1.479.288-        265.600           105.000-           160.600           

Financiering en alg dekkingsmiddelen 1.888.085        7.866.517-        5.978.431-        1.040.429        1.505.556-        465.127-           
Mutaties reserves 5.261.031        13.961.228-     8.700.197-        1.466.008        2.581.469-        1.115.461-        

Resultaat na bestemming 127.129.424   127.193.068-   63.644-             105.118.118   105.118.118-   -                         

Programma Begroting na wijziging Rekening
2011 2011

Programma's Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Bestuur en dienstverlening 8.688.406        1.178.004-        7.510.402        8.900.859        1.353.522-        7.547.338        
2 Veiligheid 7.516.975        54.116-             7.462.859        7.113.279        364.538-           6.748.741        
3 Beheren leefomgeving 18.976.300     1.029.494-        17.946.806     18.608.023     975.448-           17.632.575     
4 Onderwijs, kinderopvang en jeugd 10.374.256     2.194.827-        8.179.429        10.188.476     2.524.014-        7.664.462        
5 Cultuur, sport en recreatie 7.478.794        2.089.990-        5.388.804        8.186.708        2.076.778-        6.109.929        
6 Werk en inkomen 19.266.367     13.028.789-     6.237.578        19.556.285     13.845.934-     5.710.351        
7 Welzijn en zorg 13.678.008     1.381.780-        12.296.228     13.971.430     2.007.698-        11.963.732     
8 Natuur en milieu 14.388.579     11.247.531-     3.141.048        13.200.031     11.241.714-     1.958.317        
9 Wonen en ondernemen 7.682.054        5.476.967-        2.205.087        8.510.463        5.337.611-        3.172.852        

Financiering en alg dekkingsmiddelen 3.031.870        67.626.658-     64.594.788-     1.685.126        75.132.002-     73.446.876-     
Resultaat voor bestemming 111.081.609   105.308.156-   5.773.453        109.920.680   114.859.258-   4.938.578-        

1 Bestuur en dienstverlening -                         13.242-             13.242-             -                         13.242-             13.242-             
2 Veiligheid -                         375.478-           375.478-           1.617-                197.853-           199.470-           
3 Beheren leefomgeving 175.000           1.599.624-        1.424.624-        2.944.000        3.953.107-        1.009.107-        
4 Onderwijs, kinderopvang en jeugd 23.087             558.561-           535.474-           314.895           475.128-           160.233-           
5 Cultuur, sport en recreatie 429.563           333.855-           95.708             429.563           551.531-           121.968-           
6 Werk en inkomen -                         -                         -                         -                         -                         -                         
7 Welzijn en zorg 45.727             233.697-           187.970-           45.727             158.212-           112.485-           
8 Natuur en milieu 85.394             2.842.153-        2.756.759-        1.357.145        2.536.600-        1.179.454-        
9 Wonen en ondernemen 1.267.381        248.384-           1.018.997        1.534.115        573.084-           961.031           

Financiering en alg dekkingsmiddelen 1.165.487        2.760.098-        1.594.611-        7.722.820        1.967.765-        5.755.055        
Mutaties reserves 3.191.639        8.965.092-        5.773.453-        14.346.649     10.426.522-     3.920.126        

Resultaat na bestemming 114.273.248   114.273.248-   -                         124.267.329   125.285.780-   1.018.452-         
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2. Incidentele baten en lasten 
Zoals in de inleiding al aangegeven wordt het rekeningresultaat sterk beïnvloed door een aantal incidentele baten 
en lasten. 

De belangrijkste incidentele baten en lasten zijn onderstaand weergegeven. 

Incidentele baten en lasten Lasten Baten
Vrijval transitoria 2.050.796       
Incidentele baten/lasten op programma's 383.000          395.000          
Extra storting voorzieningen grondexploitaties 518.610          
Totaal 901.610          2.445.796       
 

Specificatie incidentele baten en lasten 

Vrijval transitoria Lasten Baten
Vrijval specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 80.742            
Vrijval specifieke uitkering Centra Jeugd en Gezin 478.179          
Afwikkeling specifieke uitkering Archeologische verwachtingskaart Vechtgemeenten 2.726-               
Afwikkeling specifieke uitkering Landschapspark (Besluit Ontwikkeling Landsshappen) 597-                  
Vrijval specifieke uitkering ISV 1 en 2 (overschot) 143.967          
Vrijval specifieke uitkering Wet Inburgering Nieuwkomers 209.554          
Vrijval WMO 16.420            
Vrijval specifieke uitkering Participatiebudget 1.075.257       
Afrekening gemeente Woerden Win 2007 50.000            
Totaal -                        2.050.796       
 

Incidentele baten en lasten programma's Lasten Baten
Afrekening VRU gebruik ICT voorzieningen 147.000          
Meerkosten tijdelijke voorziening MFA Bisonspoor 383.000          
Batig saldo Centrumplan Loenen 221.000          
Incidentele verkoop snippergroen 27.000            
Totaal 383.000          395.000          
 

Extra storting voorzieningen grondexploitaties Lasten Baten
Vorming voorziening exploitatieresultaat 4e Kwadrant Kockengen 400.665          
Vorming voorziening exploitatieresultaat De Karavaan 117.945          
Totaal 518.610          -                        
 

3. Topinkomens 
Sinds 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van 

kracht. Dit betekent dat elke instelling - die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd - informatie over 

'topinkomens' jaarlijks moet publiceren. Het gaat hierbij om het belastbaar jaarloon per individuele 

functionaris van wie dit jaarloon hoger is dan dat van de minister. De publicatie vindt plaats op basis van 

functienaam. Jaarlijks wordt het gemiddeld belastbaar jaarloon van de minister vastgesteld in een ministeriële 

regeling. Op basis van artikel 28 BBV is een gemeente verplicht informatie op te nemen in de toelichting op de 

jaarrekening met betrekking tot de WOPT. 

 

In 2011 is er in de gemeente Stichtse Vecht geen functionaris in dienst geweest met een belastbaar jaarloon dat 

hoger was dan het normbedrag (€ 193.000). 
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4. Balans en toelichting op de balans  
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ACTIVA

Vaste activa 142.013.792 138.445.536 136.879.636
Immateriële vaste activa 312.041 402.425 487.092
a. Sluiten geldl.en saldo agio en disagio

b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling 312.041 402.425 487.092

Materiële vaste activa 128.967.028 124.464.714 121.961.789
a. Investeringen met een economisch nut 108.301.938 104.761.254 100.758.422

b. Inv. in openbare ruimte met maatsch.nut 20.665.091 19.703.460 21.203.367

Financiële vaste activa 12.734.722 13.578.397 14.430.756
a. Kapitaalverstrekkingen: 145.108 145.108 131.450

- deelnemingen 145.108 145.108 131.450

- gemeenschappelijke regelingen

- overige verbonden partijen

b. Leningen: 7.014.802 7.633.598 8.173.358

- woningbouwcorporaties 6.360.287 6.882.418 6.882.418

- deelnemingen 554.175 606.681 40.357

- overige verbonden partijen 100.340 144.499 1.250.583

c. Overige langlopende leningen 5.501.021 5.685.630 6.042.165

d. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd 
van één jaar of langer

59.707 59.707 43.514

e. Bijdragen aan activa in eigendom aan derden 14.085 54.353 40.269

Vlottende activa 17.402.188 21.516.645 20.754.037

Voorraden -423.351 -1.249.765 -1.194.339
a. Grond- en hulpstoffen: 13.703 -126.560 -250.345

- niet in exploitatie genomen bouwgronden 13.703 -126.560 -250.345

- grond- en hulpstoffen

b. Onderhanden werk -437.053 -1.123.206 -945.421

c. Gereed product en handelsgoederen 1.427

d. Vooruitbetalingen

Uitz.met rentetypische looptijd < 1 jaar 14.338.673 16.152.989 13.474.206
a. Vorderingen op openbare lichamen 3.976.260 10.892.962 8.859.597

b. Verstrekte kasgeldleningen

c. Rekening-courantverhoudingen

d. Overige vorderingen 10.362.414 5.260.027 4.614.609

e. Overige uitzettingen

Liquide middelen 7.694 31.491 83.273
Kas-, bank- en girosaldi 7.694 31.491 83.273

Overlopende activa 3.479.171 6.581.931 8.390.896
Overlopende activa 3.479.171 6.581.931 8.390.896

Totaal 159.415.980 159.962.181 157.633.673

31-12-2011 1-1-2011 31-12-2010
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PASSIVA

Vaste passiva 140.625.183 118.605.760 116.229.004
Eigen vermogen 65.291.366 60.352.788 57.922.034
a. Reserves 64.272.915 60.352.788 57.858.389

- algemene reserve 11.069.898 15.510.098 14.479.724

- bestemmingsreserves 10.329.268 9.168.753 8.281.386

- overige bestemmingsreserves 42.873.749 35.673.937 35.097.280

b. Nog te bestemmen resultaat 1.018.452 63.645

Voorzieningen 2.427.360 7.584.883 7.638.881
Voorzieningen 2.427.360 7.584.883 7.638.881

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 72.906.457 50.668.089 50.668.089
a. Obligatieleningen

b. Onderhandse leningen 72.827.211 50.589.323 50.589.323

- binnenlandse pensioenfondsen en verz.instellingen

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 72.827.211 50.589.323 50.589.323

- binnenlandse bedrijven

- overige binnenlandse sectoren

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken enz.

c. Door derden belegde gelden

d. Waarborgsommen 79.246 78.766 78.766

Vlottende passiva 18.790.797 41.356.421 41.404.669

Netto vlottende schulden < 1 jaar 11.846.942 32.708.074 32.746.582
a. Kasgeldleningen 0 14.000.000 14.000.000

b. Bank- en girosaldi 2.105.630 7.136.518 7.188.301

c. Overige schulden 9.765.584 11.534.302 11.105.939

d. Rekening Courant -24.272 37.254 21.061

e. Schulden aan openbare lichamen 431.281

Overlopende passiva 6.943.855 8.648.347 8.658.087
Specifieke uitkeringen Rijk 2.168.190 5.267.111 5.267.111

Overlopende passiva 4.775.666 3.381.236 3.390.976

Totaal 159.415.980 159.962.181 157.633.673

31-12-2011 1-1-2011 31-12-2010
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Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 
 

1. Activa 
 

Voorkeur afschrijvingsmethode 

Als voorkeur voor de afschrijvingsmethode is gekozen voor een lineair afschrijving. De uitzondering hierop zijn de 

investeringen (riool, afval en begraven)  waarvoor in principe kostendekkende tarieven worden gehanteerd. Voor 

deze investeringen wordt de annuïtaire afschrijvingsmethode gehanteerd. Dit is tevens van toepassing op 

bepaalde specifieke investeringen zoals geldverstrekkingen. 

 

Vaste activa 
 

1.1 Immateriële vaste activa 

Het betreft kosten, verbonden aan het sluiten van geldleningen en kosten van onderzoek en ontwikkeling ten 

behoeve van een bepaald actief (artikel 34 BBV). 

 

Wijze van afschrijving: 

De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 17 van de beheersverordening (verordening artikel 212 van de 

gemeentewet) en wordt hier toegelicht. De afschrijvingstermijn voor kosten, verbonden aan het sluiten van 

geldleningen en (dis)agio, loopt parallel aan de looptijd van de geldlening. 

 

Op de kosten van ontwikkeling ten behoeve van een bepaald materieel actief, de zogenaamde 

voorbereidingskosten, wordt in beginsel niet afgeschreven. Het gehele bedrag zal worden beschouwd als 

onderdeel van de verkrijgingprijs van materiële activa. De afschrijvingstermijn van het geactiveerde materiële 

actief is geldend voor het totale bedrag. Onderzoekskosten in de vorm van de samenstelling van een plan worden 

in beginsel direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Wanneer onderzoekskosten toch 

worden geactiveerd, wordt daar bij de kredietverstrekking specifiek door de raad toe besloten. 

De maximale afschrijvingstermijn is 5 jaar. 

 

1.2 Materiële vaste activa 
Het betreft investeringen met een meerjarig economisch nut en investeringen met een meerjarig maatschappelijk 

nut (artikel 35 BBV). 

 

1.2.1 Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft 

de verkrijgingprijs of historische kostprijs, verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De 

verkrijgingprijs of historische kostprijs wordt volgens de uitgangpunten van het BBV bruto geactiveerd. Dit 

betekent, dat verkregen subsidies, bijdragen of onttrekkingen aan bestemmingsreserves geen deel uitmaken van 

de verkrijgingprijs of historische kostprijs, maar over de gehele looptijd (lineair) worden gecorrigeerd op de 

berekende (afschrijvings-) lasten. Activa met een meerjarig economisch nut komen, conform het BBV, niet in 

aanmerking voor extra afschrijving. Alle gewaardeerde activa zijn daadwerkelijk aanwezig. 
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1.2.2 Activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden in deze gemeente alleen in 

uitzonderingsgevallen geactiveerd. Deze uitzonderingsgevallen betreffen: 

• Eerste aanleg van wegen met de hierbij behorende civiele kunstwerken, niet opgenomen in 

grondexploitaties; 

• Eerste aanleg of vervanging van grote wegen- en waterbouwkundige werken, zoals een viaduct of een 

brug, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting; 

• Omvangrijke wegen- en waterbouwkundige reconstructies in het kader van een wijkverbetering of 

verkeersdoorstroming. 

 

Waardering vindt plaats tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingprijs of historische kostprijs, 

verminderd met de al vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto verkrijgingprijs of 

historische kostprijs. Indien mogelijk, worden activa met een meerjarig maatschappelijk nut zo snel mogelijk 

afgeschreven. Alle overige investeringen in activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden meegenomen 

in de beheersprogramma’s. 

 

Wijze van afschrijving: 

De wijze van afschrijving is vastgelegd in artikel 9 van de beheersverordening (verordening artikel 212 van de 

gemeentewet) en wordt hier toegelicht. De afschrijving is in principe lineair tenzij de raad voor een andere wijze 

van afschrijving heeft gekozen. 

 

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

Omschrijving Afschrijvingstermijn

Gronden van activa met een meerjarig economisch nut Geen afschrijving
Gebouwen:
-Woonruimten 50 jaar
-Onderwijsinstellingen 50 jaar
-Noodlokalen 15 jaar
-Verbouwing 25 jaar
-Gemeentekantoor 50 jaar
Installaties 15 jaar
Inventaris en Meubilair 10 jaar

Voertuigen, gereedschappen en overig materiaal
5 tot 10 jaar, naar gangbare ervaringsnormen of 
voorgeschreven normen over de gebruiksduur en wordt bij 
de aanschaf bepaald

Aanleg/vervanging wegen (wegdek, bermen, talud en 
wegmeubilair)

30 jaar

Herinrichting wegen (wegdek, bermen, talud en 
wegmeubilair)

20 jaar

maatregelen wegen (wegdek, bermen, talud en 
wegmeubilair)

10 jaar

Rotondes 15 jaar
Verkeerslichtinstallaties en openbare verlichting 15 jaar
Bruggen, viaducten en overige grotere kunstwerken 30 jaar
Rioleringswerken 15 tot 50 jaar, afhankelijk van de gebruiksduur

Sportterreinen, speelvoorzieningen 20 jaar
Software 4  jaar

Activa met economisch nut

Activa met maatschappelijk nut in de openbare ruimte

Overige materiële vaste activa

 

Bij vervreemding van het activum, wordt de restant boekwaarde ineens afgeschreven ten laste van de rekening 

van baten en lasten. 
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1.3 Financiële activa 
Onder financiële activa vallen de kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) 

met een looptijd langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. 

De waardering is tegen nominale waarde (verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere 

terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het 

verschil in één keer als een last genomen in de rekening van baten en lasten. 

 

Vlottende activa 
 

1.4 Voorraden (artikel 38) 
Nog niet in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met de 

toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met de gerealiseerde verkopen. 

De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de verkrijgingprijs, vermeerderd met de vervaardigingkosten, 

verminderd met de opbrengsten wegens gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks)subsidies. 

 

1.5 Uitzettingen, looptijd korter dan een jaar (artikel 39) 

Vorderingen: 

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde met inachtneming van een aftrek voor oninbaarheid. 

Waardering van de oude vorderingen heeft plaatsgevonden volgens de hierna genoemde criteria: 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar (2011)” voor 100% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar - 1 (2010)” voor      75% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar - 2 (2009)” voor      50% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar - 3 (2008)” voor      25% 

• vorderingen met betrekking tot het jaar “rekeningjaar - 4 of ouder” voor     0% 

 

1.6 Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

1.7 Overlopende activa 
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op 2012, 

maar al in 2011 zijn voldaan, nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op 2011 en overige overlopende 

activa. Vanaf 2008 maken de nog van het Rijk te ontvangen specifieke uitkeringen ook onderdeel hiervan uit. 
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2. Passiva 
 

Vaste passiva 
 

2.1 Eigen vermogen 
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de Algemene en bestemmingsreserves, alsmede het saldo van de 

rekening van baten en lasten. De reserves worden onderscheiden naar: 

• de Algemene reserve; 

• bestemmingsreserves, die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan 

derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden; 

• overige bestemmingsreserves. 

 

2.2 Voorzieningen 

Onder de voorzieningen zijn opgenomen de, op het moment van opstellen van de jaarrekening, voorzienbare 

verplichtingen, verliezen en of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. 

Voorzieningen m.b.t. personele verplichtingen zijn opgenomen tegen contante waarde. 

 

Voorzieningen worden gevormd wegens: 

• verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs in te 

schatten; 

• op de balansdatum bestaande risico's van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan 

de omvang redelijkerwijs is te schatten; 

• kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn 

oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening 

strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 

 

2.3 Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 
Onder de langlopende schulden worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke looptijd van één  jaar of 

langer. Opgenomen is het oorspronkelijke geleende bedrag minus de aflossingen. 

 

Vlottende passiva 
 

2.4 Vlottende schulden < 1 jaar 

De kortlopende schulden waarvan de looptijd niet langer dan 1 jaar bedraagt, zijn gewaardeerd tegen de 

werkelijke waarde. 

 

2.5 Overlopende passiva 

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op 2012, 

maar al in 2011 zijn ontvangen, nog te betalen bedragen die betrekking hebben op 2011 en overige overlopende 

passiva. Vanaf 2008 maken de specifieke uitkeringen, ontvangen van het Rijk, ook onderdeel hiervan uit. 
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3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 
 

Onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten wordt verstaan: 

• borg- en garantstellingen die door de gemeente zijn afgegeven aan derden; 

• huur- en leaseverplichtingen, eveneens jegens derden; 

• overige verplichtingen en rechten. 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat baten en lasten, ongeacht of 

ze tot betaling of ontvangst hebben geleid, worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Indirecte kosten worden geboekt op een aantal kostenplaatsen en 

interne producten via een kostenverdeelstaat verbijzonderd naar de kostendragers. Dit gebeurt deels via 

tijdschrijven van het personeel en deels via andere verdeelsleutels die vooraf zijn vastgesteld bij het opmaken 

van de begroting van het betreffende boekjaar. 

 

Met betrekking tot het resultaat van de grondexploitaties is de volgende winstbepaling vastgesteld: 

• Van alle bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties wordt naast de boekwaarde (saldo van gemaakte 

kosten en gerealiseerde opbrengsten) ook een berekening gemaakt van de nog te maken kosten en nog 

te realiseren opbrengsten; 

• De gemeenteraad besluit tot (tussentijdse) winstneming. 

 

Grondslagen balans 

De hiervoor opgenomen balans voldoet aan de voorschriften uit het BBV en de in de vorige alinea opgenomen 

algemene grondslagen. Deze voorschriften en grondslagen zijn gericht op een juiste en getrouwe waardering van 

de in de balans 2011 opgenomen activa en passiva. 
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Toelichting op de Balans 
 

1. Activa 
 

Vaste activa    
 

1.1 Immateriële vaste activa 
Immateriële vaste activa Boekwaarde Uitgaven/ Afschrijving Afwaardering Boekwaarde

1-1-2011 inkomsten 31-12-2011
Kosten onderzoek en ontwikkeling 402.425          1.475               91.858            -                        312.041          
Totaal 402.425          1.475               91.858            -                        312.041           
 

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen:  

Kosten onderzoek en ontwikkeling Uitgaven Inkomsten Saldo
Herberekenen vuilemissie OZ 1.475               -                        1.475               
Totaal 1.475               -                        1.475                
 

1.2 Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven/ Afschrijving Afwaardering Boekwaarde

1-1-2011 inkomsten 31-12-2011
Materiële vaste activa (economisch nut) 104.761.254  7.142.326       3.285.699       315.943          108.301.938  
Materiële vaste activa (maatschappelijk nut) 19.703.460    3.042.004       1.093.923       986.450          20.665.091    
Totaal 124.464.714  10.184.330    4.379.622       1.302.394       128.967.028   
 

Specificatie van Materiële vaste activa met een economisch nut 

Materiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven/ Afschrijving Afwaardering Boekwaarde
(economisch nut) 1-1-2011 inkomsten 31-12-2011
Gronden en terreinen 5.872.735       -                        -                        -                        5.872.735       
Woonruimten 1.051               -                        203                  -                        849                  
Bedrijfsgebouwen 70.071.919    4.439.730       2.009.916       315.943          72.185.789    
Grond- weg en waterbouwkundige werken 25.258.482    1.086.667       744.014          -                        25.601.134    
Vervoermiddelen 237.926          68.715            55.700            -                        250.942          
Machines, apparaten en installaties 867.354          181.938          78.061            -                        971.231          
Overig 2.451.787       1.365.277       397.806          -                        3.419.258       
Totaal 104.761.254  7.142.326       3.285.699       315.943          108.301.938   
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De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen:  

Bedrijfsgebouwen Uitgaven Inkomsten Saldo
Huisvesting kinderdagverblijf Kwibus 19.338            -                        19.338            
Verbouwing GAK 2007 7.893               -                        7.893               
Inrichting gebouwenmanagement 18.877            -                        18.877            
Voorbereidingskrediet nieuwbouw Bisonsport 1.544.160-       200.000-          1.344.160-       
Uitv 8% reg en renovatie scholenk Zwanenk 1303 544.345          -                        544.345          
Uitv 8% reg en renovatie scholenk Zwanenk 1304 544.345          -                        544.345          
Uitv 8% reg en renovatie scholenk Zwanenk 1305 544.718          -                        544.718          
Regenboog perm uitbreid 83 m2 200.397          -                        200.397          
Brede school ontwikk 2009 schepershoek 744                  -                        744                  
Schepershoek brede schoolontw 225.320          -                        225.320          
Verv nieuwbouw Vijverhof 41.918            -                        41.918            
beveiliging schoolgebouwen Breukelen 16.660            -                        16.660            
Binnenmilieu basisscholen Breukelen 29.392            -                        29.392            
Voorbereid realisatie RHC 2.026               -                        2.026               
Renovatie Montessorischool Loenersloot 2008 14.075            -                        14.075            
Invest. MFA B'spoor (bouw 40jr) 5.976.569       2.852.811       3.123.758       
Samenwoonschool Nigtevecht 2010 bouw 394.829          -                        394.829          
Gemeentewerf Kockengen 2.587               -                        2.587               
Aanpassing gemeenschapsruimte OBS de Regenboog 77.669            -                        77.669            
Fietsenstalling station Maarssen -                        25.000            25.000-            
Totaal 7.117.541       2.677.811       4.439.730        
 

Grond- weg en waterbouwkundige werken Uitgaven Inkomsten Saldo
Afkoppelen van verhard oppervlak 1.526               -                        1.526               
Sanering buitengebied 6.005               -                        6.005               
Aanleg bergbezinkbassin (BBB) Binnenweg 128                  -                        128                  
Riolering stroomgebied Diependaalseweg 1.601               -                        1.601               
Gemaal Oud Zuylen aanpassen 2.000               -                        2.000               
Renovatie/vervanging hoofdriool 50.559            -                        50.559            
Renovatie/vervanging hoofdriool (2009) 100.369          -                        100.369          
Riolering Bisschopswater/v Nijenrodestraat 254.329          -                        254.329          
Aanpassing bestaande riolering WVO-vergunning 35.042            -                        35.042            
Aanpassing riolering buitengebied (3e fase) 288.191          2.274               285.918          
Reparatie/vervanging riolering 2009 319.427          -                        319.427          
Vervanging riolering gemalen 2009 29.764            -                        29.764            
Totaal 1.088.940       2.274               1.086.667        
 

Vervoermiddelen Uitgaven Inkomsten Saldo
Renault Master (Turbo Hybride Explosive Special) 27.700            -                        27.700            
Voetveer Nigtevecht 2008 41.076            61                    41.015            
Totaal 68.776            61                    68.715             
 

Machines, apparaten en installaties Uitgaven Inkomsten Saldo
Vervanging/Renovatie gemalen en pompen (2010) 98.638            -                        98.638            
Telematrie hoofdgemalen 2008/2009 38.311            -                        38.311            
Installaties `T Web 2010 44.989            -                        44.989            
Totaal 181.938          -                        181.938           
 

Overige materiële vaste activa Uitgaven Inkomsten Saldo
Olp + 1ste inrichting meubilair 26.949            -                        26.949            
Kernapplicaties, ov appl en infra server 1 1.062.202       -                        1.062.202       
Telefonie, vast, mobiel, bekabeling en Lan Wan 8.100               -                        8.100               
Pink Roccade software 90.782            -                        90.782            
Ontwikkelbudget ICT 116.221          -                        116.221          
Klant Contact Centrum (KCC) ontwikkeling 61.023            -                        61.023            
Totaal 1.365.277       -                        1.365.277        
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Specificatie van Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut 

Materiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven/ Afschrijving Afwaardering Boekwaarde
(maatschappelijk nut) 1-1-2011 inkomsten 31-12-2011
Gronden en terreinen 5.196.911       -                        -                        -                        5.196.911       
Grond- weg en waterbouwkundige werken 14.475.014    3.042.004       1.090.429       986.450          15.440.138    
Overig 31.536            -                        3.494               -                        28.042            
Totaal 19.703.460    3.042.004       1.093.923       986.450          20.665.091     
 

De uitgaven/inkomsten betreffen de volgende investeringen: 

Grond- weg en waterbouwkundige werken Uitgaven Inkomsten Saldo
Geluidswerende maatregelen A2 282.897          -                        282.897          
Rehabilitatiewerkzaamheden beh. plan wegen 2009 26.209            -                        26.209            
Opstellen verbreed GRP 62.229            -                        62.229            
Vervanging houten bruggen 2010 302.997          -                        302.997          
Rehabilitatie wegen 2010 33.847            -                        33.847            
Opwaarderen Busbaan 1.234.172       460.000          774.172          
Rehabilitatiewerkzaamheden wegen 2011 964.981          -                        964.981          
Kunstgrasveld Kockengen 594.671          -                        594.671          
Totaal 3.502.004       460.000          3.042.004        
 
1.3 Financiële vaste activa 
Financiële vaste activa Boekwaarde Uitgaven/ Aflossing Afwaardering Boekwaarde

1-1-2011 inkomsten 31-12-2011
Kapitaalverstrekking deelnemingen 145.108          -                        -                        -                        145.108          
Leningen aan woningbouwcorporaties 6.882.418       -                        522.132          -                        6.360.286       
Leningen aan deelnemingen 606.681          -                        52.506            -                        554.175          
Leningen aan ov. verbonden partijen 144.499          -                        44.159            -                        100.340          
Leningen overige langlopende leningen 5.685.630       -                        184.610          -                        5.501.020       
Overige uitzettingen > 1 jr 59.707            -                        -                        -                        59.707            
Bijdrage activa eigendom derden 54.353            -                        40.269            -                        14.085            
Totaal 13.578.397    -                        843.675          -                        12.734.722     
 

Specificatie van Kapitaalverstrekkingen 

Kapitaalverstrekking deelnemingen Boekwaarde Aflossing Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Deelneming maatsch. aandelenkap. WMN 37.250            -                        37.250            
Aandelen Bank Nederlandsche Gemeenten 35.395            -                        35.395            
Effecten B.N.G. 1963 4,25% 454                  -                        454                  
Effecten B.N.G. 1968 6,5% 454                  -                        454                  
Aandelen WMN Vitens 13.798            -                        13.798            
Aandelen BV MAB 18.000            -                        18.000            
Aandelen BNG 24.511            -                        24.511            
Aandelen NV BNG 7.079               -                        7.079               
Aandelen NV Vitens 8.168               -                        8.168               
Totaal 145.108          -                        145.108           
 

Specificatie van Leningen 

Leningen aan woningbouwcorporaties Boekwaarde Aflossing Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

88 woningen grondkosten LSV 155 77.140            2.151               74.989            
LSV 243 28 woningen bouwkosten C.V. 8.730               7.154               1.576               
LPNH 48219 15 woningen (76874) 749.966          9.596               740.370          
LPNH 48379 22 woningen (132990002) 1.483.888       18.461            1.465.427       
LPNH 6 woningen (76373) 296.370          296.370          -                        
LPNH 48389 5 woningen (45) 244.223          3.038               241.185          
Geldlening WBV Kockengen (BNG - 93) 320.030          4.449               315.581          
Geldlening WBV Breukelen (voorm woningbedrijf) 3.702.071       180.912          3.521.158       
Totaal 6.882.418       522.132          6.360.286        
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Leningen aan deelnemingen Boekwaarde Aflossing Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Achtergestelde lening Vitens 361.186          32.500            328.686          
Lening Vitens 137.903          12.500            125.403          
Achtergestelde lening Vitens 82.482            7.506               74.976            
Stimuleringsfonds Bouwfonds Ned gem 25.110            -                        25.110            
Totaal 606.681          52.506            554.175           
 

Leningen aan overige verbonden partijen Boekwaarde Aflossing Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Geldlening milieudienst Zuidoost Utrecht 136.183          43.695            92.488            
Lening Stichting Primair 2004 8.316               464                  7.852               
Totaal 144.499          44.159            100.340           
 

Specificatie van Overige langlopende leningen 

Overige langlopende leningen Boekwaarde Aflossing Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Renteloze lening Kerkvgd Tienh. tbv uitbr. begr.pl 8.349               4.175               4.175               
De meent lening t/m 2014 6.400               1.600               4.800               
Tennishal lening t/m 2013 2.000               1.000               1.000               
voetbalvereniging Kockengen len. t/m 2017 14.000            2.000               12.000            
Fiets project 4.104               3.201               903                  
Geldlening Ambtenaren 4.685.116       136.673          4.548.443       
Geldlening Ambtenaar 11.684            584                  11.099            
Geldlening zwemvereniging Zwemlust 1992 27.665            3.101               24.564            
Geldlening DOB 1997 6.546               3.318               3.228               
Lening Sticht Dorpshuis Nightevecht 2000 839.765          28.957            810.808          
Starterslening 2007 (7 koopw Cronenb) 80.000            -                        80.000            
Totaal 5.685.630       184.610          5.501.020        
 

Specificatie van Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar 

Overige uitzettingen > 1 jaar Boekwaarde Aflossing Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Krediethypotheken cliënten Sociale zaken Loenen 59.707            -                        59.707            
Totaal 59.707            -                        59.707             
 

Specificatie van Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

Bijdrage activa eigendom derden Boekwaarde Aflossing Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Buurtverbeter.plan Antilopespoor 1e fase 4.679               4.679               -                        
O-meting dorpshuizen 2009 35.589            35.589            -                        
Fundering toren 2011 Loenen 14.085            -                        14.085            
Totaal 54.353            40.269            14.085             
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Vlottende activa 
 

1.4 Voorraden 
Specificatie van Niet in exploitatie genomen bouwgronden 

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Boekwaarde Lasten Baten Exploitatie- Boekwaarde
1-1-2011 overschot 31-12-2011

Centrumplan 140.262-          8.810               41.432-            172.885          -                        
Het Kwadrant 13.703            -                        -                        -                        13.703            
Totaal 126.560-          8.810               41.432-            172.885          13.703             
Voor de status van Niet in exploitatie genomen bouwgronden  wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 

 

Specificatie van Onderhanden werk 

Onderhanden werk Boekwaarde Lasten Baten Exploitatie- Boekwaarde
1-1-2011 overschot 31-12-2011

Het 4e kwadrant Kockengen 387.579          13.095            27-                    -                        400.648          
Voorziening expl.resultaat 4e kwadrant -                        -                        400.665-          -                        400.665-          
Cronenburgh, Fase I En Fase II 271.086-          504.112          -                        233.026-          -                        
DSM Terrein 1.159.939-       1.305.509       401.475-          -                        255.904-          
De Karavaan 123.785-          64.386            -                        -                        59.398-            
Voorziening expl.resultaat De Karavaan -                        -                        117.945-          -                        117.945-          
Kwekerij Scholten 58.427            -                        50.000-            -                        8.427               
Stationsweg Noord 39.597            2.187               -                        -                        41.784            
Voorziening expl.resultaat Stationsweg 54.000-            -                        -                        -                        54.000-            
Totaal 1.123.206-       1.889.290       970.111-          233.026-          437.053-           
Voor de status van Onderhanden werk  wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 

 

 1.5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd kleiner dan 1 jaar 
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr Boekwaarde Boekwaarde

1-1-2011 31-12-2011
Vorderingen op openbare lichamen 10.892.962    3.976.260       
Overige vorderingen 5.260.027       10.362.414    
Totaal 16.152.989    14.338.673     
 

De  belangrijkste vorderingen (> € 100.000) zijn: 

Vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen Bedrag

Declaratie BTW Compensatiefonds 2011 (Belastingdienst) 6.862.205       
Termijn turnkey-overeenkomst MFA Bisonspoor (Portaal) 1.602.705       
Aanv. Uitkering WWB 2011 Stichtse Vecht 2011 (Ministerie SZW) 457.000          
Incidentele aanvul.uitkering 2010 Breukelen (Ministerie SZW) 322.062          
Overname Hulpmidellen van Gem.St.Vecht (Welzorg Nederland B.V.) 245.660          
Overname Hulpmidellen van Gem.St.Vecht (Econocom Nederland B.V.) 244.357          
BBZ december 2011 (Ministerie SZW) 163.694          
Bijdrage actieplan Jeugdwerkeloosheid 2011/2012 (Gemeente Utrecht) 141.971          
Subsidie MFA Bisonspoor (Provincie Utrecht) 105.100          
Subsidie riolering buitengebied (Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht) 102.554          
Suppletieaangifte BTW (Belastingdienst) 359.760          
Debiteuren Belastingen 752.159          
Debiteuren Sociale zaken 1.951.714       
Diverse overige overige vorderingen < €100.000 2.383.025       
Voorziening dubieuze debiteuren 1.355.292-       
Totaal 14.338.673     
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1.6 Liquide middelen 
Kassaldo Boekwaarde Boekwaarde

1-1-2011 31-12-2011
Kassaldo 31.491            7.694               
Totaal 31.491            7.694                
 

1.7 Overlopende activa 

Overlopende activa Boekwaarde Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Overlopende activa 6.581.931       3.479.171       
Totaal 6.581.931       3.479.171        
 

De belangrijkste overlopende activa (boven 100k) zijn: 

Nog te ontvangen bedragen (> € 100.000) Bedrag

Frictiekosten 2010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds i.v.m. herindeling (Ministerie BZK) 508.215          
Frictiekosten 2011 Algemene uitkering uit het gemeentefonds i.v.m. herindeling (Ministerie BZK) 1.865.361       
Gebruiksvergoeding 2011 Gemeenschappelijke complexen en dislocaties (Div. Schoolbesturen) 268.455          
Exploitatiekosten 2011 "4 in 1-gebouw" (Gebruikers "4 in 1-gebouw) 190.000          
Diverse overige nog te ontvangen bedragen 647.140          
Totaal 3.479.171       
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2. Passiva 
 

Vaste passiva 
 

2.1 Eigen vermogen 

Eigen vermogen Boekwaarde Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Algemene reserve 15.510.098     11.069.898     
Bestemmingsreserves 9.168.753       10.329.268     
Overige bestemmingsreserves 35.673.937     42.873.749     
Nog te bestemmen resultaat -                      1.018.452       
Totaal 60.352.788     65.291.366      
 

Specificatie saldo Algemene reserve 

Algemene reserve Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo
1-1-2011 31-12-2011

Algemene reserve 15.510.098    601.781          5.041.981       11.069.898    
Totaal 15.510.098    601.781          5.041.981       11.069.898     
 

Specificatie saldi Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserves Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo
1-1-2011 31-12-2011

Algemene afschrijving (B) 3.872.318       174.254          370.882          3.675.690       
Riolering tbv investering (B) 1.708.249       23.394            -                        1.731.643       
Egalisatiereserve gemeentereiniging (L) 143.354          508.097          -                        651.451          
Beheerplan riolering (M) 3.444.832       825.655          2                       4.270.484       
Totaal Bestemmingsreserves 9.168.753       1.531.399       370.884          10.329.268     
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Specificatie saldi Overige bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo
1-1-2011 31-12-2011

Algemene woningbouwdoeleinden (B) 943.928           -                       -                       943.928           
Centrumplan (B) 5.643.955        230.600           -                       5.874.555        
Corridor (B) 78.219             30.648             27.636             81.231             
Bestemmingsreserve (B) 229.301           -                       8.500               220.801           
Minima (B) 202.009           -                       -                       202.009           
Gemeentelijk kunstbezit (B) 44.176             -                       -                       44.176             
Hazeslinger schoon en zuin (B) 500.000           -                       -                       500.000           
Egalisatie BTW comp fonds (B) 396.676           -                       107.850           288.826           
Grondbedrijf (B) 140.000           -                       -                       140.000           
Monumenten (B) 123.471           -                       -                       123.471           
Vernieuwingsreserve (B) 34.849             -                       -                       34.849             
Handhaving bouwregelgeving (B) 39.437             -                       -                       39.437             
Renovatie hoofdveld Kockengen (B) 256.000           -                       -                       256.000           
Bedrijfsvoering (B) 186.943           -                       186.943           0                      
Intergrale veiligheid 61.926             -                       -                       61.926             
Gemeentewerf Kockengen (B) 150.000           -                       -                       150.000           
Nieuwbouw brandweergarage Loenen (L) 143.175           6.443               27.853             121.765           
Fietspad Oost-Kanaaldijk (L) 271.730           12.228             38.735             245.223           
Verwijderen graffiti (L) 38.936             -                       5.000               33.936             
Exploitatie scholen OBO (L) 82.522             -                       -                       82.522             
Samenwoonschool Loenen (L) 5.172.297        232.753           321.238           5.083.812        
Bredeschool Nigtevecht (L) 2.550.910        114.791           66.745             2.598.956        
Bredeschool Vreeland (L) 1.555.425        69.994             -                       1.625.419        
Kapitaallasten Montessorischool (L) 3.216               145                  -                       3.361               
Combikunstgrasveld de Heul (L) 110.000           -                       -                       110.000           
Culturele doeleinden (L) 59.830             -                       -                       59.830             
Uitvoering WMO (L) 14.381             -                       -                       14.381             
Inburgering oudkomers (L) 19.042             -                       -                       19.042             
Nieuwbouw dorpshuis Loenen (L) 1.045.499        47.047             73.526             1.019.021        
Nieuwbouw dorpshuis Nigtevecht (L) 494.186           22.238             50.386             466.038           
0-meting dorpshuizen (L) 25.601             -                       -                       25.601             
CJG (L) 51.927             -                       -                       51.927             
Investeringen riolering (L) 8.841               -                       -                       8.841               
Reserve bestemmingsplannen (L) 93.619             -                       -                       93.619             
Garsten Noord (L) 10.981             -                       -                       10.981             
Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie (L) 461.708           -                       -                       461.708           
Herstraten kl. Muiden (L) 80.337             -                       -                       80.337             
Parkeeroplossing centrumplan (L) 265.000           -                       -                       265.000           
Herinrichting Rijksstraatweg (L) 1.100.000        -                       -                       1.100.000        
Planschade Cronenburg (L) 103.581           -                       -                       103.581           
Kosten Cronenburg fase 2 (L) 1.863.879        271.086           504.112           1.630.853        
Nieuwbouw de Heul  (L) 140.043           6.302               33.285             113.060           
Nieuwbouw gemeentehuis (L) 2.333.254        104.996           199.618           2.238.632        
Integrale veiligheid (M) 176.679           -                       -                       176.679           
Gemeentelijk monumentenbeleid (M) 37.294             -                       -                       37.294             
Uitvoering raadsprogramma 2002-2006 (M) 109.388           -                       34.300             75.088             
Vervanging geluidsscherm A2 (M) 2.536.598        -                       2.536.598        -                       
Bouwleges (M) 146.774           -                       20.011             126.763           
Juridische kwaliteitszorg JKZ (M) 10.000             -                       -                       10.000             
Onderhoud gemeentelijke gebouwen (M) 385.456           125.000           -                       510.456           
Organisatieontwikkeling (M) 209.645           -                       209.645           0                      
Welzijnsaccommodaties (M) 312.129           45.727             -                       357.856           
Bisonsport (M) 62.609             6.294               -                       68.903             
Onderwijs huisvesting (M) 3.658.171        479.513           65.400             4.072.284        
Gemeenschappelijke complexen (M) 313.384           -                       21.745             291.639           
Vervanging kantoormeubilair (M) 285.000           -                       -                       285.000           
Afwikkeling incidentele kosten Bisonsport (M) 300.000           423.269           474.531           248.738           
Exploitatie fietsenstalling NS Maarssen -                       175.000           -                       175.000           
Fundering kerk Loenen -                       400.000           -                       400.000           
Verbreden Breukeler Brug -                       750.000           -                       750.000           
2e Vechtbrug -                       2.019.000        -                       2.019.000        
Groot onderhoud kapitaalgoederen -                       6.640.393        -                       6.640.393        
Totaal Overige bestemmingsreserves 35.673.937      12.213.468      5.013.657        42.873.749       
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2.2 Voorzieningen 
Specificatie saldi Voorzieningen 

Omschrijving voorziening Saldo Dotaties Uitgaven Saldo
1-1-2011 31-12-2011

Pensioenfonds wethouders (B) 152.608          7.140               44.405            115.342          
Voormalig personeel en wethouders (M) 370.000          101.650          289.524          182.126          
Pensioen wethouders (M) 1.924.815       252.597          47.521            2.129.892       
Totaal Voorzieningen 2.501.423       361.387          381.451          2.427.360        
 

2.3 Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 
Vaste schulden > 1 jaar Boekwaarde Boekwaarde

1-1-2011 31-12-2011
Onderhandse leningen 50.589.323    72.827.211    
Waarborgsommen 78.766            79.246            
Totaal 50.668.089    72.906.457     
 

Specificatie Vaste schulden > 1 jaar  

Onderhandse leningen Looptijd % Rente Aflossing Boekwaarde Boekwaarde
jr 2011 1-1-2011 31-12-2011

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 3,800 16.405            170.168          510.503          340.335          
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 20 5,290 109.362          132.890          2.151.083       2.018.193       
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 20 2,740 77.489            204.639          2.861.722       2.657.082       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 3,695 137.626          250.000          3.750.000       3.500.000       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 4,260 249.079          375.000          6.000.000       5.625.000       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 3,995 188.462          250.000          4.875.000       4.625.000       
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 20 3,390 337.976          500.000          10.000.000    9.500.000       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 15 5,770 15.021            45.378            272.268          226.890          
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 15 5,990 16.374            47.647            285.882          238.235          
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 4,275 44.554            600.000          1.200.000       600.000          
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 3,400 50.134            300.000          1.500.000       1.200.000       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 3,220 73.001            250.000          2.500.000       2.250.000       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2 1,500 73.356            2.500.000       5.000.000       2.500.000       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 3,900 76.846            580.000          2.320.000       1.740.000       
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 25 5,460 29.539            43.563            566.318          522.755          
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 6 2,700 95.425            -                        -                        10.000.000    
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 40 4,350 176.801          -                        -                        11.500.000    
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2 1,600 42.411            -                        -                        7.500.000       

Leningen t.b.v. woningbouwcorporaties
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 5,870 11.630            296.370          296.370          -                        
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 5,200 38.501            9.596               749.966          740.371          
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 10 4,440 14.110            4.449               320.030          315.581          
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 20 5,620 200.814          180.912          3.702.071       3.521.158       
ING bank 20 5,350 12.999            3.038               244.223          241.185          
ING bank 20 5,350 78.982            18.461            1.483.888       1.465.428       
Totaal 2.166.898       6.762.112       50.589.323    72.827.211     
 

Waarborgsommen Boekwaarde Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Waarborgsommen 78.766            79.246            
Totaal 78.766            79.246             
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Vlottende passiva 
 

2.4 Netto vlottende schulden < 1 jaar 

Netto vlottende schulden < 1 jaar Boekwaarde Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Kasgeldleningen 14.000.000    -                        
Banksaldi 7.136.518       2.105.668       
Overige schulden 11.534.302    9.765.584       
Rekening courant 37.254            24.272-            
Totaal 32.708.074    11.846.980    
 

 

De vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Kasgeldleningen Boekwaarde Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Kasgeldlening BNG 14.000.000    -                        
Totaal 14.000.000    -                         
 

Banksaldi Boekwaarde Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

BNG Algemeen 28.51.49.512 -                        3.384.186       
BNG Burgerzaken 28.51.49.520 -                        18.558-            
BNG Belastingen 2851.49.555 - handmatig -                        1.259.979-       
BNG 285001450 5.100.134       -                        
BNG 285005103 238.939          -                        
BNG 285005200 1.883.670       -                        
Rabobank 310663350 8.724-               -                        
BNG Belastingen 285029665 10.303-            -                        
ING 145259 5.996-               -                        
ING 680359834 36.338-            -                        
ING 74193 1.842-               -                        
BNG Belasting 285042505 2.229-               -                        
BNG Burgerzaken 285069829 10-                    -                        
Rabobank 336921071 13.621-            -                        
BNG Transacties 5.412-               -                        
BNG Internetbetaling 1.749-               -                        
Kruisposten -                        19                    
Totaal 7.136.518       2.105.668        
 

Overige schulden Boekwaarde Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Crediteuren algemeen 11.534.302    9.527.071       
Crediteuren Sociale zaken -                        224.796          
Crediteuren overig -                        13.717            
Totaal 11.534.302    9.765.584        
De crediteuren betreffen verplichtingen, die per balansdatum nog niet tot betaling zijn gekomen, maar die voor het 

opmaken van de jaarrekening betaalbaar zijn gesteld. 

 

Rekening courant Boekwaarde Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Rekening courant Regionaal Historisch Centrum 21.061            40.465-            
Rekening courant SV De Vecht 16.193            16.193            
Totaal 37.254            24.272-             
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2.5 Overlopende passiva 

Overlopende passiva Boekwaarde Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Specifieke uitkeringen 5.267.111       2.168.190       
Overige overlopende passiva 3.381.236       4.775.666       
Totaal 8.648.347       6.943.855        
 

Specificatie Overlopende passiva 

Specifieke uitkeringen Boekwaarde Rijksbijdrage Uitgaven Vrijval Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Participatiebudget 2.903.434       2.157.302       3.388.165       1.075.257       597.314          
Achterstandenbeleid 788.159          127.270          127.270          80.742            707.417          
Verkeerskundig milieukaart 43.551            131.472          -                        -                        175.023          
Opbouw jeugdhulpverlening 25.000            -                        -                        -                        25.000            
Kunst en cultuur 24.397            29.500            -                        -                        53.897            
BDU Centra Jeugd Gezin 478.179          1.251.752       1.251.752       478.179          -                        
Toegankelijkheid eigen woning 8.528               3.000               11.528            -                        -                        
Laaggeletterdheid 14.055            -                        -                        -                        14.055            
Binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 244.699          -                        244.699          -                        -                        
Archeologische verwachtingskaart Vechtgem 2.726-               -                        -                        2.726-               -                        
Schuldhulpverlening 55.922            69.043            124.965          -                        -                        
Leefbaarheid Kleine Kernen 21.500            -                        -                        -                        21.500            
Landschapspark 6.816-               6.219               -                        597-                  -                        
SLOK-gelden (Stimulering Lokale Klimaatini 70.135            3.577               26.360            -                        47.352            
ISV 2010-2014 Bodemsanering 24.338            -                        30.266            -                        5.927-               
Overschot afrek. ISV 1 en 2 143.967          -                        -                        143.967          -                        
ISV 3 Herenstr 37 / Merwedeweg 3 58.583            -                        372                  -                        58.211            
ISV 3 Straatweg 2 en 12 Oud weigeraars 9.942               -                        -                        -                        9.942               
Geluidbelasting kaart 69.112            -                        69.112            -                        -                        
Wet Inburgering Nieuwkomers WIN 209.554          -                        -                        209.554          -                        
Overl. passiva zelfbed. voetpont 67.176            22.464            -                        -                        89.640            
WMO 16.420            -                        -                        16.420            -                        
Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven -                        275.000          -                        -                        275.000          
Voetverbinding pontje NtA-Loenersloot -                        99.766            -                        -                        99.766            
Totaal 5.267.111       4.176.365       5.274.490       2.000.796       2.168.190        
 

Overige overlopende passiva Boekwaarde Boekwaarde
1-1-2011 31-12-2011

Nog te betalen bedragen 3.381.236       4.775.666       
Totaal 3.381.236       4.775.666        
 

De voornaamste Overige overlopende passiva (> € 100.000) zijn: 

Bedrag

Nog te bet klantgeb. kosten IASZ 2011 954.047          
Min.SZW OMS BBZ 2010 Maarssen decl.deel 121.271          
Div. verplichtingen Sociale zaken 2011 opg 2-3 342.958          
Reservering kosten geluidscherm A2 1.685.299       
Transitorische rente 2011 983.420          
Gemeente Utreccht, Actieplan Jeugdwerkloosheid 141.971          
Verplichtingen Welzorg 2011 143.977          
Div. overige nog te betalen bedragen (< €100.000) 402.722          
Totaal 4.775.666       

Nog te betalen bedragen (> € 100.000)
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3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 
 

Borg- en garantstellingen 
 

Instellingen Borgstelling Toelichting
Risicobedrag

1-1-2011
Aflossing  Risicobedrag 

31-12-2011 
Woningcorporaties Primair: WSW SV Achtervang 198.127.945  4.611.476       193.516.469  
Zorginstellingen Primair: Gemeente Stichtse Vecht SV 100% 290.419          58.084            232.335          
Sportverenigingen Primair: Gemeente Stichtse Vecht SV 100% 1.675.599       230.671          1.444.927       
Sportverenigingen 50% Gemeente Stichtse Vecht SV   50% 75.000            1.892               73.109            
Sportverenigingen 50% Waarborgfonds voor de Sport 75.000            1.892               73.109            
Overige instellingen Primair: Gemeente Stichtse Vecht SV 100% 9.706.285       2.225.153       7.481.131       
Totaal 209.950.247  7.129.167       202.821.080  

Specificatie risicoverdeling
Waarborgfonds Sociale Woningbouwbouw (WSW), achtervang SV 198.127.945  193.516.469  
Overige waarborgfondsen 75.000            73.109            
Gemeente Stichtse Vecht (100%) 11.747.302    9.231.503       
Totaal 209.950.247  202.821.080  

RISICOVERDELING 2011

 


