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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. De 1e Bestuursrapportage 2012 vaststellen. 
 
Ten aanzien van Bestuurlijke thema’s: 
 
2. Veiligheid: Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

Abusievelijk hebben wij de korting op de verbonden partijen twee keer toegepast op de VRU. Om dit 
te repareren stellen wij voor in het jaar 2012  het budget met € 120.000 te verhogen.  

 
3. Beheren leefomgeving: Wegen en Verkeer 

Instemmen met de budgetoverheveling van het budget Sociaal wijkbeheer € 130.977 vanuit 
programma 7 (bestuurlijk thema Dorps- en buurthuizen) naar programma 3.  

 
Voor het bestuurlijk thema Verkeer de ontvangst en de inzet van de BRU subsidie van € 723.000 
opnemen in de begroting. 

 
4. Cultuur, Sport en Recreatie: Sport 

De niet geraamde incidentele lasten voor Bisonsport (€ 100.000) dekken uit de daarvoor ingestelde 
reserve. 

 
5. Werk en Inkomen: Werkgelegenheid  

De verlaagde rijksbijdrage voor de WSW (€ 113.000) opvangen door een verlaging van de bijdrage 
aan PAUW Bedrijven (€ 113.000). 
De in het kader van het actieplan Jeugdwerkloosheid ontvangen € 142.000 inzetten voor de 
versterking van de dienstverlening aan jongeren door middel van extra personele inzet voor deze 
doelgroep in 2012. 

Pagina 1 van 3 



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

 
6. Financiering en algemene dekkingsmiddelen: Algemene uitkering 

De ontvangen decentralisatie-uitkeringen beschikbaar stellen voor de daarmee samenhangende 
taken: 

- Centrum jeugd en gezin (progr. 4) € 1.304.000 
- Kinderopvang (progr. 4) € 53.000 
- Impuls brede school, (progr. 5) € 72.000 
- Bijzondere bijstand kwetsbare groepen (progr. 

6) 
€ 130.000 

- INUP (progr. 11) € 93.000 
Totaal € 1.652.000 

 
7. Bijstellingen van beleid 

Instemmen met de in hoofdstuk 6 van deze Bestuursrapportage opgenomen bijstellingen van beleid. 
 

8. Begrotingswijziging 
Instemmen met de in hoofdstuk 7 van deze Bestuursrapportage opgenomen begrotingswijziging. 
Instemmen met de in hoofdstuk 7 van deze Bestuursrapportage opgenomen verzamelwijziging. 

 
Ten aanzien van de Projecten: 
 
9. MFA Bisonspoor 

Gelet op de uitkomsten van het Vermogensonderzoek voor het project MFA Bisonspoor  een drietal 
formele wijzigingen:  
1. Een krediet voor de ‘afwerking buitengebied’ te voteren voor € 1.051.000.  
2. Het totaal krediet MFA Bisonsport vaststellen op € 23.367.556 (prijspeil november 2010). 
3. De kosten die samenhangen met het voormalig personeel Bisonsport worden in 2012 te 

verantwoorden onder programma 11 ‘Kostenplaatsen’ in plaats van programma 5 ‘Cultuur, sport 
en recreatie’. 

 
10. Samenwoonschool Nigtevecht 

Het gevoteerde krediet voor de Samenwoonschool Nigtevecht op een budgettair neutrale wijze bij te 
stellen. Door de uitgavenraming en de opbrengstraming met € 490.000 verlagen. 

 
Samenvatting 
De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning en controlcyclus en fungeert als tussentijds 
verantwoording- en bijsturinginstrument voor de Programmabegroting. Het voor de 1e Bestuursrapportage 
2012 gehanteerde model is volledig vernieuwd op basis van het model dat in overleg met de 
Auditcommissie is opgesteld. In deze Bestuursrapportage zijn alleen de ‘omvangrijke afwijkingen’ 
opgenomen. De 1e Bestuursrapportage 2012 schetst een beeld van de financiële positie op basis van de 
eerste vier maanden, aangevuld met een eerste prognose vanuit het Lente-akkoord. Alle financiële 
consequenties bij elkaar resulteren in een nadeel van € 3,98 miljoen1. Deze constatering noopt ons tot 
tijdige bijstellingen, zodat wij snel onze bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wij hebben de 
gemeentesecretaris opdracht gegeven een plan van aanpak op te stellen dat na de zomer aan u zal 
worden voorgelegd. Dat laat onverlet dat wij het zomerreces zullen gebruiken om vooruitlopend hierop 
alvast een aanvang maken met het direct implementeren van beheermaatregelen. 
 
Bijlagen: 
- 1e Bestuursrapportage 2012 
 

                                                      
1  Een samenvatting van de financiële consequenties is op de volgende bladzijde opgenomen, voor 

nadere toelichting wordt verwezen naar de 1e Bestuursrapportage 2012. 

Pagina 2 van 3 



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

Pagina 3 van 3 

  
 
Communicatie 
De Bestuursrapportage is een belangrijk document en een stap in het proces op weg naar een gezonde 
gemeentelijke financiële huishouding. Uit de 1e Bestuursrapportage 2012 blijkt een nadeel van € 3,98 
miljoen. Deze constatering noopt ons tot tijdige bijstellingen, zodat wij snel onze bestuurlijke 
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wij hebben de gemeentesecretaris opdracht gegeven een plan van 
aanpak op te stellen dat na de zomer aan u zal worden voorgelegd. Dat laat onverlet dat wij het 
zomerreces zullen gebruiken om vooruitlopend hierop alvast een aanvang maken met het direct 
implementeren van beheermaatregelen.  
 
 
29 mei 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 


	Aan de gemeenteraad
	Voorgesteld Besluit
	1. De 1e Bestuursrapportage 2012 vaststellen.
	2. Veiligheid: Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
	3. Beheren leefomgeving: Wegen en Verkeer
	4. Cultuur, Sport en Recreatie: Sport
	5. Werk en Inkomen: Werkgelegenheid 
	6. Financiering en algemene dekkingsmiddelen: Algemene uitkering
	7. Bijstellingen van beleid
	8. Begrotingswijziging
	9. MFA Bisonspoor
	10. Samenwoonschool Nigtevecht

	Samenvatting
	Bijlagen:
	Communicatie


